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Abstract
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Bakgrund: Det blir allt vanligare att företag erbjuder nyutexaminerade
akademiker med olika utbildningsbakgrund en väg in i
organisationen med hjälp av ett traineeprogram. Detta är en typ av
personal- och kompetensutvecklingsinsats som vi ansåg vara
intressant och relevant att analysera utifrån ett pedagogiskt
perspektiv.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån individens uppfattning utvärdera
och analysera ett traineeprogram med utgångspunkt i följande
frågor:
•  Vilka styrkor och svagheter har Sydkrafts traineeprogram?
•  Vilka förklaringar kan finnas till bristerna?
•  Vilka pedagogiska åtgärder kan vidtagas för att förbättra såväl

programmet som deltagarnas uppfattning av programmet?
Vår förhoppning är att resultaten även ska kunna användas
generellt vid planering och genomförande av traineeutbildningar.

Metod: För att uppnå vårt syfte valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt i
form av en empirisk studie. Semistrukturerade intervjuer
genomfördes med personer som genomgått Sydkrafts
traineeprogram. Därefter bearbetades materialet med hjälp av
teorin.

Resultat: Förutom traineeprogrammets starka sidor fann vi flera områden
med utvecklingspotential. Exempel på detta är handledning,
utbildningsmomenten, teamarbete, mentorskap och
karriärutveckling. För utvecklingen av dessa gav vi konkreta
förbättringsförslag. Vi drog även en parallell till traineeprogram i
allmänhet och utarbetade en sammanställning av vilket innehåll ett
traineeprogram bör ha för att främja deltagarnas utveckling.

Nyckelord: Trainee, Traineeprogram, Traineeutbildning, Utvärdering,
Personalutbildning, Personalutveckling, Lärande, Teamarbete,
Handledning, Mentorskap, Karriärutveckling, Påverkansmöjlighet,
Tillhörighet, Kvalitet, Långsiktighet.
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1 Inledning

I det inledande uppsatsarbetet hade vi några olika områden inom vilka vi var
intresserade av att fördjupa oss. Våra tankar kretsade runt behovsanalyser, analyser av
utbildningsinsatser och synen på kompetensutveckling inom företag. Arbetet inleddes
med att vi skickade ut en förfrågan med förslag på olika uppsatsområden till fyra företag
som vi kommit i kontakt med genom ett mentorskapsprojekt. Tre av dessa erbjöd oss att
skriva hos dem och vi valde utifrån nyfikenhet, geografisk placering och koncernstorlek
att skriva uppsatsen hos Sydkraft.

Vid vårt första besök på företaget diskuterade vi vilka olika områden för uppsatsen som
skulle kunna vara aktuella och vi fick en förfrågan om vi var intresserade av att
utvärdera Sydkrafts traineeprogram. Detta såg vi som en spännande utmaning och som
högst relevant såväl ur ett pedagogiskt som ett arbetslivsinriktat perspektiv.

Det blir allt vanligare att företag erbjuder nyutexaminerade akademiker med olika
utbildningsbakgrund en väg in i organisationen med hjälp av ett traineeprogram. Vi
anser det därför relevant att närmare studera upplägget av ett sådant program samt hur
programmet har uppfattats av deltagarna. Med utgångspunkt i detta vill vi komma med
pedagogiska förbättringsförslag till det studerade traineeprogrammet. Vår ambition är
att vår analys av vad ett traineeprogram bör innehålla även ska kunna appliceras på
traineeprogram i allmänhet. Eftersom traineeutbildningar är en form av
personalutveckling är det vår förhoppning att det som framkommer i vår undersökning
ska kunna utgöra en grund för vad man bör ta hänsyn till även vid andra typer av
personalutvecklingsinsatser. Vår tanke är att blivande och redan yrkesutövande
personalvetare ska kunna ta del av, och använda sig av våra resultat i arbetet med
planering och genomförande av personalutbildning.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utifrån individens uppfattning utvärdera och analysera ett
traineeprogram med utgångspunkt i följande frågor:

•  Vilka styrkor och svagheter har Sydkrafts traineeprogram?
•  Vilka förklaringar kan finnas till bristerna?
•  Vilka pedagogiska åtgärder kan vidtagas för att förbättra programmet och därmed

deltagarnas uppfattning av programmet?

Vår förhoppning är att resultaten även ska kunna användas generellt vid planering och
genomförande av traineeutbildningar.

1.1.1 Avgränsningar
Vi har valt att enbart fokusera på individernas uppfattning av traineeprogrammet och
kommer därför inte behandla övriga medarbetares eller företagsledningens syn på
programmet. En annan avgränsning är att vår utvärdering fokuserar på processen i
traineeprogrammet och vi behandlar därför inte vilka resultat eller effekter programmet
har haft för deltagarna (se vidare 3.2.1). Ännu en avgränsning är att vi inte valt att
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jämföra de olika årskullarna sinsemellan. Anledningen till detta är att vi inte har sett
några uppenbara skillnader i deltagarnas utsagor, vilket troligen beror på att programmet
inte har genomgått några större förändringar.

1.2 Problemområde

Allt fler företag använder sig av traineeutbildningar för att rekrytera nyutexaminerade
akademiker och därmed locka ung kompetens och nytänkande till sig. De stora företag
vi har hört talas om verkar ha välplanerade och strukturerade upplägg, men vi har tyvärr
även hört talas om företag som använder sig av begreppet traineeutbildning och sedan
inte har något strukturerat program att erbjuda traineen. Bland annat skriver Jusek i sin
folder Trainee att det stora intresset för traineeutbildningar bland akademiker har
medfört att en del organisationer använder benämningen utan att erbjuda deltagarna ett
seriöst program. Vilka är då riktlinjerna för hur ett traineeprogram bör vara upplagt?

I en artikel i Perfect Match (01/00) presenterar Leveen bland annat
Civilingenjörsförbundets (CF) definition på vad ordet traineeprogram står för;

Att låta nyanställda, nyutexaminerade under en begränsad tid planerat och målinriktat få
prova på olika verksamheter inom ett företag. Praktik ska varvas med information och
teori-inslag.

 (Leveen, s. 16)

I artikeln redogörs även för ett antal minimikrav som CF menar att man bör kunna ställa
på ett traineeprogram:

•  Traineen ska ha en tillsvidareanställning.
•  Det ska finnas ett program, generellt eller individanpassat, för hela traineeperioden.
•  Programmet ska i grova drag ange mål, innehåll och hålltider.
•  Programmet ska presenteras för den sökande innan anställning sker. Avvikelser från

programmet ska motiveras och diskuteras.
•  Traineeprogrammet ska pågå i minst 12 månader men bör ej vara längre än 24 månader.
•  Traineeprogrammet ska omfatta både teori och praktik. Teoridelen skall omfatta minst 10%

av traineetiden.
•  En kontaktman ska finnas till hands och följa traineen genom hela programmet samt se till

att intentioner och hålltider följs.
•  För att uppnå effektiv utbildning och praktik behövs kvalificerad handledning inom varje

delmoment i programmet.
•  Traineeverksamheten ska vara väl förankrad inom företaget så att chefer på olika nivåer ger

den assistens (sic) som krävs för att uppfylla programmets intentioner och kvalitet.
(Leveen, s. 16)

Syftet med traineeutbildningen skiljer sig mellan olika företag. En del satsar på att
utveckla traineerna till ledande befattningar och ser investeringen i traineeprogrammet
som ett sätt att säkra chefsförsörjningen. Andra ser det mer som ett sätt att få in unga
duktiga nytänkande medarbetare i organisationen (Leveen, 2000).

Antalet traineer som antas hos olika företag varierar från 4 till 25 per år. Tidigare har
det främst funnits traineeprogram för civilingenjörer och civilekonomer, och det är
fortfarande främst personer med dessa utbildningar som antas, men på senare tid har
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intresset för beteendevetare, jurister och systemvetare ökat och en del företag tar därför
även in personer med dessa utbildningar (Leveen, 2000).

Längden på traineeprogrammen varierar från 12 till 24 månader, men de flesta har valt
att låta programmen pågå 12-15 månader eftersom ett längre program lätt kan leda till
otålighet och därmed minska motivationen och engagemanget. Det vanligaste upplägget
är att programmet delas in i 3 månader långa praktikperioder inom olika avdelningar
eller bolag. I många traineeprogram ingår även en utlandspraktik. Programmets
teoridelar sprids ofta ut jämnt över de olika blocken (Leveen, 2000).

Fördelarna med att välja ett traineeprogram som första anställning istället för ett ’riktigt’
jobb anses vara att man får en unik möjlighet att bygga upp ett nätverk eftersom man får
möjlighet att träffa olika nyckelpersoner inom organisationen. Dessutom får traineerna
en stor koncernkännedom som är svår att få om man är anställd på ett fast ställe från
första dagen. Traineerna får även möjlighet att prova på olika affärsområden, bolag och
arbetsformer under traineeutbildningen. Ofta får traineegruppen stor uppmärksamhet
och företaget satsar extra mycket på dessa medarbetare. Andra fördelaktiga möjligheter
är större inflytande inom organisationen och snabbare karriärvägar efter avslutat
program (Leveen, 2000).

Enligt Jusek förekommer det ofta att traineen får en handledare eller en mentor som ska
finnas till hands och hjälpa till med råd och vägledning. Några företag erbjuder
traineerna både en handledare och en mentor (Trainee, s. 3).

De nackdelar som allmänt sett förknippas med traineeprogram är att programmet kan ha
dåligt genomarbetad struktur, att deltagarna hamnar i projekt som de inte trivs i och att
de särskilt mot slutet av programmet känner en viss otålighet att få ett ’riktigt’ jobb
(Leveen, 2000).

2 Teori

Teorikapitlet inleds med att vi i 2.1 redogör för hur vi gått tillväga i urval och
bearbetning av teorin. Därefter följer i avsnitt 2.2 –2.8 de teorier som ligger till grund
för vår studie.

2.1 Genomförande

Detta avsnitt behandlar tillvägagångssättet vid litteratursökning samt urval och
bearbetning av litteratur. Avslutningsvis redogör vi för vår källkritik av de teoretiska
källorna.

2.1.1 Litteratursökning
Vid vår litteratursökning använde vi oss framför allt av databaserna Lolita och Libris.
Vi använde sökord som exempelvis trainee (9 träffar), traineeprogram (5 träffar),
utvärdering (7260 träffar), handlingsutrymme (38 träffar), karriärplanering (7 träffar)
och kompetensutveckling (830 träffar) samt olika former och kombinationer av dessa
ord. Ett första urval gjordes genom att vi tittade på titlarna och försökte bedöma om de
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verkade relevanta utifrån vårt syfte. Efter att ha samlat på oss en del litteratur samt
andra uppsatser som behandlar samma ämnesområde, använde vi oss även av den
litteraturens referenslistor för att söka direkt på titlar och författarnamn som verkade
relevanta. Vi fjärrlånade en del litteratur från bibliotek runt om i Sverige och använde
även relevant litteratur från kurser vi tidigare har gått under vår utbildning.

2.1.2 Urval av litteratur
De kriterier vi utgick ifrån när vi gjorde ett urval bland litteraturen var följande:

Vetenskaplighet; För att kunna basera uppsatsen på vetenskaplig litteratur valde vi bort
litteratur som inte uppfyller vetenskapliga kriterier såsom referenser och
litteraturförteckning (detta gäller dock inte de källor vi använt oss av vid presentationen
av problemområdet, se vidare diskussion i 2.1.4). Vi har även tagit hänsyn till vem
författaren är (akademisk bakgrund). Detta är aspekter som förespråkas av Merriam
(1988).

Aktualitet; Vi valde medvetet litteratur som skulle ge oss en så aktuell bild som möjligt
av vårt problemområde, men samtidigt finns det inom vårt teoriområde flera relevanta
källor av äldre datum. I dessa fall blev tidsaspekten sekundär.

Bredd; Enligt Bell (1993) är det viktigt att inte bara referera till källor som stärker ens
egna åsikter utan att försöka få ett balanserat urval med uppgiftens tidsbegränsning i
minnet. Vi försökte med detta i åtanke finna litteratur som ger en bred bild av vårt
problemområde och belyser det ur olika perspektiv. Vi har dock inte lyckats hitta några
källor som tydligt står i kontrast till övriga källor och vår egen uppfattning.

Vad gäller sekundära och primära källor har vi försökt att så långt det varit möjligt
använda oss av primära källor. Några av de källor vi använt oss av, till exempel Moxnes
(1981) och Lundmark (1998 och 1992) kan ses som både primära och sekundära
eftersom de både bygger delar av sina teorier på andra källor samt även presenterar helt
egna teorier. Vi har dock valt att använda oss av dessa källor ändå.

2.1.3 Bearbetning av litteratur
Inledningsvis läste vi litteraturen översiktligt för att skapa oss en helhetsbild av
området. Samtidigt som vi sökte likheter i de olika källorna var vi öppna för det
avvikande. Utifrån denna första läsning samt tidigare kunskap inom området växte vår
tematisering av materialet fram. Enligt Backman (1998) är syftet med en
litteraturgranskning att sammanställa litteraturen inom ett givet problemfält. Han varnar
dock samtidigt för att rabbla upp allt som finns, utan strategi eller ledmotiv. Genom att
tematisera källorna hade vi i vår granskning denna integrerande avsikt. Tematiseringen
låg sedan som grund för teoriavsnittet och strukturen på intervjuguiden (bilaga 2).

2.1.4 Källkritik av teoretiska källor
De principer vi utgick ifrån i vår källkritik fann vi grund för hos olika författare. Bland
annat diskuterar Thurén (1986) vikten av att se till källans tendens. Detta gjorde vi
genom att gå igenom referenserna i våra teorikällor för att försöka förebygga snedhet i
urvalet. Målet var att undvika att flera källor har många gemensamma referenser och
detta gjordes för att få större bredd i litteratururvalet.
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Ännu en viktig aspekt som vi utgick ifrån är författarens beroende och perspektiv. Inom
kvalitativa studier anses inget absolut oberoende finnas eftersom alla källor bedöms
vara påverkade utifrån (Repstad, 1987). Genom att huvudsakligen använda oss av
primärkällor ville vi undvika att i våra tolkningar bli beroende av sekundärkällor vilka i
sin tur är beroende av andra källor. I de fall vi har använt oss av källor som är både
primära och sekundära har vi försökt att inte förlita oss helt på en enda källa utan
använda oss av ett flertal källor. På så sätt fick vi en bred bild av ämnet, vilket gjorde
oss mer oberoende än om vi förlitat oss på en enda källa. Vi har främst använt oss av
källor med pedagogiskt perspektiv, men även till viss del av källor med psykologisk och
ekonomisk inriktning. I det sistnämnda fallet har vi då själva utgått från ett pedagogiskt
perspektiv i tolkningen.

Till ett par av våra teoretiska avsnitt har vi bara hittat en relevant källa som behandlar
området (t ex karriärutveckling, 2.8). Detta beror på att de övriga källor vi har beställt
inom respektive område har visat sig brista i kraven på vetenskaplighet. Vi har därför
valt att inte använda dessa källor i vår studie.

När det gäller presentationen av problemområdet (1.2) var vi tvungna att använda oss av
material från olika fackförbund, vilket inte uppfyller kraven på vetenskaplighet. Detta
gjordes eftersom det inte fanns vetenskapligt material att tillgå.

2.2 Förutsättningar för lärande

Enligt Ellström (1992) avses med lärande ”relativt varaktiga förändringar hos en individ
som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (s. 67).

Flera författare diskuterar vilka faktorer som påverkar individens lärande i arbetslivet
och i förlängningen även enligt vilka principer utbildningsinsatser bör utformas för att
främja individens lärande och utveckling (se t ex Moxnes, 1981 och Ellström, 1992).
Moxnes diskuterar de humanistiska inlärningsprinciperna, vars mål är att klargöra vilka
behov hos individerna som bör uppfyllas för att inlärning ska ske, snarare än att ge
praktiska råd och tips för hur en lärsituation bör läggas upp. De fem områden som
Moxnes nämner är mål, motivation, medbestämmande, mening och möjligheter.

Moxnes (1981) betonar att det är viktigt att det finns ett klart syfte och tydliga mål med
en utbildningssatsning. En klar målsättning redan från början leder enligt Moxnes till ett
effektivare lärande. Han menar även att vuxna, i högre grad än barn, har behov av att
veta att det de lär sig kommer att ha en praktisk nytta för dem i deras liv och arbete. De
har behov av att veta vilka resultat utbildningen kommer att leda till och på vilket sätt
utbildningen är bra för dem.

Enligt Moxnes (1981) är drivkraften bakom lärande motivation. Det är därför
betydelsefullt att utbildningssatsningar läggs upp på ett sådant sätt att de tillvaratar de
motiv som individerna har och stimulerar deras lust att inhämta kunskaper och
färdigheter som de har behov av och önskemål om. Det handlar inte om att motivera
individen att lära eftersom motivationen endast kan komma från individen själv. Istället
är det viktigt att deltagandet i utbildningen är frivillig samt att utbildningen utgår från
och försöker tillmötesgå deltagarnas behov, vilket leder till att de känner engagemang
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och motivation (Moxnes, 1981). Dessa åsikter ligger i linje med Schous (1991) syn på
arbetsmotivation. Han skriver i sin studie att ”arbetsmotivation är en konsekvens av
graden av överensstämmelse och anpassning mellan det individen vill ha ut av sitt
arbete och det organisationen kan erbjuda honom” (s. 10).

När individen känner engagemang och motivation för det som lärs upplevs det samtidigt
oftast som nyttigt och meningsfullt, skriver Moxnes (1981). Han menar att individen
främst lär sig genom att handla, genom att göra något. Ju mer meningsfullt handlandet
upplevs, desto mer lärs. Mening i en lärsituation hänger ihop med två premisser: dels att
individen upplever att det som lärs är nyttigt och relevant för hans/hennes syften och
mål. Dels att det som lärs har utgångspunkt i individens arbetssituation och erfarenheter.
En parallell kan här dras till det Ellström (1992) skriver om hur en uppgift bör vara
utformad för att främja ett kompetenshöjande lärande hos individen. För att en uppgift
ska ha det han kallar lärandepotential krävs det att dess kvalifikationskrav är tillräckligt
höga, det vill säga att uppgiften innebär någon form av utmaning för individen. Med
kvalifikationskrav menar Ellström dels att en uppgift bör ha en viss grad av
komplexitet, eftersom en alltför låg grad leder till upplevelser av enformighet,
försämrad intellektuell förmåga och bristande möjligheter till lärande. En alltför hög
grad av komplexitet kan leda till stress och försämrad prestation. Dessutom krävs det att
uppgiften medger en viss grad av autonomi-kontroll (handlingsfrihet). Ellström betonar
att

/e/n nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för allt annat än ett enkelt reproduktivt
lärande, är att det finns en objektiv autonomi (handlingsfrihet) vad gäller individens
möjligheter: att tolka och påverka formuleringen av uppgiften (tolkningsutrymme); att välja
metod för att lösa uppgiften (handlingsutrymme); och/eller att värdera uppnådda resultat
/…/.

(Ellström, 1992, s. 81 f)

Förutom denna objektiva autonomi krävs det även att individen har en subjektiv
autonomi, det vill säga att en individ förmår utnyttja och eventuellt även överskrida de
objektiva gränser som finns (Ellström, 1992).

Detta resonemang leder vidare till Ellströms (1992) diskussion om handlingsutrymme.
Han menar att en individs möjligheter till egenkontroll, det vill säga möjligheter att
genom egna handlingar medvetet kontrollera omgivningen och på så sätt förverkliga
sina mål, har två aspekter. Den ena har att göra med individens förmåga att göra konkret
handling av sina intentioner och handlingsplaner, det vill säga förmåga att kontrollera
sitt eget handlande (egen handlingskontroll). Den andra aspekten gäller individens
möjligheter att genom sitt handlande påverka omgivningen på önskat sätt eller med
andra ord förmågan att påverka konsekvenserna av det egna handlandet (egen
utfallskontroll). Ellström menar vidare att det för båda dessa kontrollaspekter kan göras
en skillnad mellan individens subjektiva och objektiva möjligheter till egenkontroll.
Vilken faktisk respektive upplevd möjlighet till egenkontroll en individ har spelar en
avgörande roll anser Ellström som bland annat skriver att ”individens möjligheter till
egenkontroll är av grundläggande betydelse för hälsa, välbefinnande och personlig
utveckling” (s. 85). Han menar också att både de objektiva och subjektiva möjligheterna
till egenkontroll har avgörande betydelse för individens kompetensutveckling och
lärande.
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För att öka en individs möjligheter till egenkontroll gäller det enligt Ellström (1992) att
vidta åtgärder både på ett objektivt och på ett subjektivt plan. På det objektiva planet
handlar det om att se till att till exempel tekniska och organisatoriska system är
utformade så att individen, i den dagliga verksamheten, har möjlighet att pröva olika
handlingsalternativ. På det subjektiva planet handlar det om att ge individen kompetens
i form av färdigheter, kunskaper samt självförtroende och attityder för att kunna utnyttja
och eventuellt överskrida det handlingsutrymme som finns objektivt sett.

Det Ellström (1992) kallar handlingsutrymme kan jämföras med Moxnes (1981) princip
om medbestämmande. Det finns tre viktiga sidor av principen om medbestämmande:
initiativ, inflytande och utvärdering. Med initiativ menas att lärandet främjas om
individen själv tar initiativ att planera sin egen utbildning eftersom individen då
engageras både intellektuellt och känslomässigt, vilket leder till ett mer varaktigt och
genomgripande resultat. Moxnes poängterar att en vuxen individ som har inflytande på
planeringen och genomförandet av sin egen utbildning, kommer att lära mer än han/hon
skulle har gjort som passiv mottagare i en utbildningssituation. Den tredje sidan av
medbestämmandeprincipen handlar om utvärdering. Moxnes menar att i en utbildning
med deltagarstyrd uppläggning måste det finnas utrymme för deltagarna att ge kritik
och använda kritik. Det måste även vara deltagarna själva som värderar vad och hur
mycket de har fått ut av utbildningen. ”Självständighet, kreativitet och självförtroende
befrämjas när självkritik och självvärdering sätts framför utvärdering gjord av andra”
(Moxnes, 1981, s. 199). Moxnes redogör dock även för Skards (1977) och Illeris (1974)
åsikter om att principen om medbestämmande inte innebär total deltagarkontroll. De
menar att optimal deltagarstyrning sker inom vissa ramar och fasta hållpunkter och
förutsätter ett accepterande av spelets regler.

Vad beträffar möjligheter betonar Moxnes (1981) att individen både måste ha och ges
möjligheter att lära. Möjligheterna till effektivt lärande främjas då den som ska lära
känner att han/hon blir respekterad och betraktad som en jämlike. Det är ”viktigt att
känna att man räknas, att det man själv bidrar med är viktigt, och att man upplever att
andra lyssnar till en” (s. 203). Dessutom, menar Moxnes, beror individens lärande och
utveckling på vilka möjligheter till feedback som finns. Han påpekar att förutom
motivation finns det ingen annan faktor som det läggs så stor vikt vid i pedagogisk
litteratur som feedback. Feedback är en form av data som individer använder sig av för
att få information om hur relevant och effektivt det egna beteendet och den egna
arbetsprestationen är, hur de lyckas med att förverkliga sina mål och tillfredställa sina
behov samt hur de infriar egna och andras krav och förväntningar. Genom att få
feedback, det vill säga kunskap om konsekvenserna av sitt beteende och agerande, kan
individen förändras och utvecklas. Moxnes betonar vidare att en organisation inte bara
bör lyssna till de krav och önskningar som medarbetarna har utan ”den måste också
kunna ge sina medarbetare konkreta och begripliga reaktioner på det de gör” (s. 181 f).
Även Ellström (1992) diskuterar feedback när han utreder det samspel mellan individen
och omgivningen som han menar leder till lärande. Samspelet mellan individen och
omgivningen, består i att individen utifrån vissa mål försöker påverka och forma sin
omgivning, genom handlingar som är mer eller mindre medvetna. Samtidigt påverkas
individen själv av de avsedda och icke avsedda konsekvenser som hans/hennes
handlingar haft på omgivningen. Den fas då individen observerar vilka
konsekvenser/effekter på omgivningen en handling fått; identifierar och tolkar gjorda
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observationer; samt värderar och reflekterar över erfarenheterna i relation till
uppgiften/målet för handlingen, kallar Ellström för feed-back-fasen. Han skiljer i
sammanhanget mellan två olika typer av feedback – den feedback som fås från
uppgiften man arbetar med, respektive den feedback som fås från den sociala
omgivningen, som till exempel arbetskamrater och chefer. Den sistnämnda typen av
feedback är den som Selander/Selander, (1989) kallar återkoppling och som de menar
ingår i handledarens uppgifter. Handledarens roll är att fungera som ett stöd och en
rådgivare som, till hjälp för individens utveckling, ger konstruktiv kritik på sådant som
fungerar bra, respektive behöver förbättras i individens arbete.

2.3 Personalutveckling

Forsberg et al (1984) menar att ”/m/ed personalutbildning avses vanligen i praktiken att
arbetsgivaren är huvudman för utbildningen, att den innehållsmässigt har anknytning
till arbetet i vid mening, att den helt eller delvis sker på arbetstid samt att den helt eller
delvis finansieras av arbetsgivaren” (s. 18). De skriver vidare att det är vanligt att
personalutbildning betraktas som en del av det mer överordnade begreppet
personalutveckling. Detta är något som även Söderström (1985) ger uttryck för när han
skriver att personalutveckling är en samlingsbeteckning för olika pedagogiska insatser i
ett företag eller en organisation. Han definierar personlutveckling som ”åtgärder för
utveckling och nyförvärv av kunskaper, färdigheter och attityder som dels ligger i linje
med den anställdes förutsättningar, intressen och ambitioner, dels kan bedömas ge den
anställde nödvändiga eller önskvärda kvalifikationer för nuvarande och framtida
arbetsuppgifter” (s. 134). Enligt Söderström (1985) omfattar personalutveckling allt från
introduktion, till exempel vid nyanställning, utbildning i form av bland annat
vidareutbildning och fortbildning samt övriga utvecklingsåtgärder som exempelvis
arbetsrotation och projektarbete.

Lundmark (1998) använder i sammanhanget istället begreppen kompetens och
kompetensutveckling, där det sistnämnda avser åtgärder som dels genom formell
utbildning, dels genom informella planerade aktiviteter, som till exempel arbetsrotation,
syftar till att öka kompetensen hos den enskilde individen. Hon poängterar att
kompetens alltid måste sättas i relation till något, det vill säga ”/k/ompetens innebär att
ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete” (s.
34).

Lundmark (1998) utgår ifrån en kompetensmodell för att visa på de olika
delkompetenser som en individ är beroende av för att i en konkret arbetssituation ha en
god funktionell kompetens. Den yrkestekniska kompetensen handlar om de
grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för den aktuella
yrkesverksamheten. I den strategiska kompetensen ingår kunskap om verksamhets- och
affärsidén, förståelse för den egna rollen i organisationen samt förmåga att arbeta
långsiktigt utifrån en helhetssyn. Den personliga kompetensen innefattar bland annat
förhållningssätt, värderingar, personliga egenskaper och etik. Den sociala kompetensen
bygger bland annat på förmåga att lyssna, förmåga till samarbete och socialt samspel.
Den funktionella kompetensen slutligen, är en integration av de övriga
delkompetenserna och handlar om att ha förmåga att handla professionellt i de olika
arbetssituationer som dyker upp.
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Vidare menar Lundmark (1998) att det kan tyckas lättare att planera och genomföra
utbildning som syftar till att utveckla den yrkestekniska kompetensen. Vad gäller
utveckling av den strategiska, personliga och sociala kompetensen krävs det oftast
utbyte av erfarenheter, reflexion, problemlösning eller praktiska övningar som ger
konkreta erfarenheter, utöver andra mer traditionella kursinslag.

Intresset för hur kompetensutveckling kan främjas genom lärande i arbetet har ökat de
senaste åren, skriver Lundmark (1998). Det är, enligt henne, i samband med detta
relevant att diskutera begreppet utvecklingsbehov, vilket står i kontrast till begreppet
utbildningsbehov. Utbildningsbehov är behov av kompetensutveckling som kan
åtgärdas genom traditionella utbildningsaktiviteter, det vill säga kurser i exempelvis
ekonomi, arbetsrätt och konflikthantering. Utvecklingsbehov däremot är ett vidare
begrepp som innefattar både utbildningsbehov och sådana behov av
kompetensutveckling som bäst kan tillgodoses i samband med arbetet. Utöver
utbildning handlar det om planerat lärande i arbetet genom till exempel handledning,
projekt, arbetsrotation och arbetsutvidgning. Enligt Lundmark är de flesta forskare
överens om att ”lärande av erfarenheterna i arbetet och lärande i utbildning
kompletterar varandra” (s. 7). Kombinationen av praktiska erfarenheter och teoretisk
kunskap kan ge förutsättningar för exempelvis ökade insikter i strategiska frågor, en
ökad förståelse för den egna yrkesrollen och för de eventuellt nya krav som ställs samt
för det löpande arbetet (Lundmark, 1998). Även Ellström (1992) betonar detta och
påpekar att informellt lärande i arbetet inte kan leda till en mer bestående och generell
utveckling av kompetensen om det inte integreras med någon form av planerad, mer
formell utbildning.

2.4 Utvärdering

För definition av begreppet utvärdering hänvisar vi till 3.1.1. Flera författare (t ex
Jerkedal, 1970 och Forsberg et al, 1984) menar att vid planering av utbildning bör
följande steg ingå:

1. Kartläggning och analys av behov
2. Fastställande av utbildningsmål
3. Planering av innehåll och för genomförande av utbildningsåtgärderna
4. Utvärdering/evaluering av utbildningens resultat och effekter

(Jerkedal, 1970 och Forsberg et al, 1984)

Samtliga efterföljande steg har sin grund i den behovsanalys som gjorts som ett första
steg i en utbildningsplanering. Målen för utbildningen sätts upp utifrån vilka behov som
finns och innehållet och genomförandet av utbildningsåtgärderna ser olika ut beroende
på behovsanalysen. Både Jerkedal (1970) och Forsberg et al (1984) påpekar att även
utvärdering av utbildningen bör planeras i förväg. Jerkedal skriver att det är
eftersträvansvärt att redan när målen för utbildningen formuleras även tänka över och
planera för utvärderingen av utbildningsåtgärderna. Han menar att på så sätt kan val av
utvärderingsmetoder göras utan onödiga inskränkningar. Dessutom kan en diskussion
om utvärderingsfrågor och en utvärderingsplanering indirekt generera positiva effekter
på den utbildning som ska utvärderas, genom att tvinga fram en diskussion om
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utbildningsmålen och hur utbildningsåtgärderna ska arrangeras för att bäst uppnå dessa
mål.

Lundmark (1992) menar att det är viktigt att ha utvärderingens syfte klart för sig innan
man börjar utvärderingsarbetet eftersom syftet till exempel styr vilken information som
ska sökas. Hon skriver vidare att ett övergripande syfte med utvärdering ofta är att
skaffa sig någon form av beslutsunderlag för att på sikt kunna förändra och utveckla en
utbildning. Utvärderingen får då en planerings-/beslutsfunktion. Mer konkret kan detta
innebära att något av följande syften fokuseras:

•  Vägledande syfte (formativ utvärdering)
•  Kontrollerande syfte (summativ utvärdering)
•  Bedömnings-/utvecklingssyfte

En vägledande utvärdering syftar till att främja deltagarnas utbyte under pågående
utbildning. Därför bör information om deltagarnas behov, förkunskaper, förväntningar
och önskemål inhämtas för att de ska få möjlighet att påverka utbildningsmål, innehåll
och arbetsformer. Under utbildningens gång måste det även tas fram information om
vad som exempelvis upplevs som bra/dåligt eller givande/oväsentligt, för att på så sätt
kunna anpassa utbildningen till deltagarna. En utvärdering med kontrollerande syfte är
till för att bedöma om deltagarna har lärt sig något och i så fall vad. Genom att studera
resultaten av en utbildning söks en sammanfattande bild av utbildningen och dess värde.
Det sistnämna syftet, för bedömning och utveckling, handlar om utbildningens effekter,
det vill säga vilken nytta utbildningen haft. Vad gäller personalutveckling är det ofta
relevant att försöka bedöma både individuella och organisatoriska effekter (Lundmark,
1992 och Forsberg et al, 1984).

2.5 Arbete i grupp

Att arbeta i grupp blir allt vanligare i dagens samhälle, både under utbildningstiden och
i arbetslivet. Många teoretiker är överens om att arbete i en väl fungerande grupp under
rätt förutsättningar kan leda till större kreativitet och förbättrad problemlösning än om
individerna arbetar enskilt (t ex Olsson, 1998, Maltén, 1992). Granström (2000) menar
också att arbete i grupp kan medföra ökat fokus på uppgiften och en stark
samarbetsanda. För att en arbetsgrupp ska fungera väl krävs det att gruppmedlemmarna
klarar av att kommunicera med varandra (se t ex Granér, 1991). Om
gruppmedlemmarna har bra kommunikation leder detta till att man lyssnar på varandra
och uppmuntrar både sig själv och de övriga medlemmarna, vilket leder till ökad
delaktighet och förståelse (Blake et al, 1987). Maltén (1998) menar att god
kommunikation inom en arbetsgrupp leder till ett större givande och tagande samt till ett
aktivt lyssnande.

Å andra sidan menar Olsson (1998) bland annat att kommunikationen ibland kan leda
till spänningar och schismer inom gruppen eftersom tidigare dolda
meningsskiljaktigheter kommer upp till ytan. Det är då viktigt att gruppmedlemmarna
vågar diskutera dessa motsättningar, vilket kan leda till nya idéer och utveckling. Om
gruppmedlemmarna lär sig att hantera konflikter konstruktivt leder det till ett förbättrat
samarbete, vilket kan ge ett mer produktivt resultat i arbetet.
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Svedberg (1997) menar att trots att arbete i grupp kan vara mycket utvecklande, är det
av stor vikt att även arbeta enskilt. Vissa arbetsuppgifter passar bäst att lösa i grupp,
medan andra lämpar sig bättre för enskilt arbete. Han menar att en arbetsgrupp arbetar
även då den inte är samlad, eftersom det ger möjlighet för individens egna idéer och den
kreativa processen.

2.6 Handledning

Handledning har spelat en mycket viktig roll för yrkesutbildning genom tiderna.
Lärlingar blev upplärda av mästare till en profession genom att se hur mästaren utförde
arbetsuppgifterna och därefter successivt själv få utföra uppgifter av allt mer krävande
slag. Idag ser handledningen annorlunda ut och det blir allt viktigare och vanligare med
handledning bland redan aktiva yrkesutövare (Lauvås/Handal, 1993).

Som medarbetare socialiseras man in i ett yrke både formellt (genom planerad
inlärning) och informellt (genom att arbeta i en yrkesgemenskap). En bra handledare har
möjlighet att underlätta den informella socialisationen (Lauvås/Handal, 1993). Även
Selander/Selander (1989) menar att en viktig roll som handledaren har är att hjälpa
traineen att få insyn i yrkets och yrkeskårens hemligheter och hjälpa till att skapa en
yrkesidentitet. Den pedagogiska dimensionen av handledningen innebär enligt
Selander/Selander att finnas till hands och hjälpa adepten då denne ska tillämpa sina
kunskaper i verkliga, praktiska situationer. De poängterar även vikten av att adepten får
vara med och se hur handledaren själv samarbetar med andra yrkeskategorier, kanske i
team. På detta sätt kan adepten lära sig hur företagskulturen är uppbyggd
(Selander/Selander, 1989).

Enligt Lauvås/Handal (1993) ska handledningen kopplas till det vardagliga arbetet,
eftersom utgångspunkten då kan vara de verkliga problem som man ställs inför på
arbetsplatsen. Samtidigt poängterar de vikten av att handledningen frigörs från den
vanliga verksamheten så att den inte blandas ihop med till exempel planering eller får
karaktären av ett sammanträde eller en pratstund över en kopp kaffe. Då är risken
nämligen stor att handledningen inte blir en självständig aktivitet utan att den försvinner
i vardagsrutinerna. Det räcker inte att bara föra ett samtal, utan det är viktigt att se till att
samtalet leder till att adepten verkligen får den handledning han behöver
(Lauvås/Handal, 1993).

Handledning ska stå för en viktig och professionell hjälp i individers och gruppers
utveckling, ett viktigt bidrag till annan pedagogisk verksamhet. Det karaktäristiska för
handledning som pedagogisk verksamhet är närheten, omtanken och det personliga som
skapar grunden för verksamheten och som präglar den.

(Lauvås/Handal, 1993, s. 13)

Handledning är mycket mer krävande än många tror innan de har agerat handledare.
Vanligtvis tas det för givet att handledning inte kräver något mer än att man har bra
kunskaper i det ämne man ska handleda i. När det gäller vilka krav som bör ställas på
handledaren menar Lauvås/Handal (1993) att ett stort intresse för andra människor och
för att bidra till andras inlärning och utveckling är mycket viktigt. De menar att en
person som inte har detta intresse, inte känner ett naturligt ansvar och inte är beredd att
förändra sig, kommer ha mycket svårt att lyckas i rollen som handledare. Har en person
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de kvalifikationer som Lauvås/Handal förespråkar för en god handledare anser de att
sannolikheten är hög att handledningen fungerar i stort sett av sig själv. Det är också
viktigt att handledaren är medveten om att ansvaret kommer kräva mycket tid och att
han eller hon är beredd att lägga den tid som krävs för att tillgodose adeptens behov.
Om man enbart ser handledningen som en produktiv verksamhet blir adeptens inlärning
lidande (Lauvås/Handal, 1993).

Pedagogiska åtgärder för att utveckla handledare förekommer mycket sällan enligt
Lauvås/Handal. Det viktigaste verkar vara att försäkra sig om att handledaren har den
yrkesmässiga kompetensen medan urval efter pedagogisk förmåga upplevs som svårt att
försvara både praktiskt, etiskt och kollegialt. De medger att det givetvis är viktigt med
goda ämneskunskaper i det som ska handledas, men eftersom dessa krav oftast framförs
ensidigt menar de att det finns starka skäl för att påvisa även andra viktiga egenskaper
som handledare bör besitta (Lauvås/Handal, 1993).

För att handledning ska vara bra krävs det kvalitet i det arbete som handledaren utför.
Den privata karaktär som handledningen har kan medföra risk för att handledaren
utnyttjar adepten för att utöva makt och kontroll, få insyn i adeptens privatliv eller visa
sin egen förträfflighet. Å andra sida kan den privata karaktären, vid en välfungerande
handledning, leda till hjälp både inom professionen och på det privata planet. Likaså blir
det lättare för adepten att ta upp problem som rör relationer på arbetsplatsen om
förhållandet till handledaren är positivt och intimt (Lauvås/Handal, 1993).

Enligt Lauvås/Handal är det viktigt att ställa upp specifika krav på handledningen och
dess kvalitet. När det gäller handledning med anknytning till arbetet menar de att
handledningen organiseras på samma sätt som arbetet organiseras och bedrivs när det
gäller bland annat ledarskap, arbetsrutiner och produktionskrav.

’Strukturering’ av handledning innebär alltså att man etablerar speciella ramar och regler
som gör det möjligt att arbeta på ett sätt som säkrar handledningens speciella behov.

(Lauvås/Handal, 1993, s. 52)

En viktig del av handledningen är att hjälpa adepten med dennes individuella yrkesroll.
Detta medför att det inte finns endast ett sätt att bäst utöva handledning på. Istället får
handledaren i varje enskilt fall utgå ifrån de erfarenheter, kunskaper och värderingar
som adepten har i relation till de etiska och kvalitativa krav som yrket ställer. Det är
också handledarens roll att ge adepten nya synvinklar och idéer och att hjälpa till att
forma delar av den införstådda kunskapen (Lauvås/Handal, 1993).

2.7 Mentorskap

I sin avhandling om mentorskap skriver Lindgren (2000) att det är vanligt att
handledning ses som en form av mentorskap. Hon menar dock att man vid närmare
granskning trots flera gemensamma egenskaper kan se markanta skillnader. Det som
enligt henne framförallt skiljer begreppen åt är att mentorskap är en oberoende relation
medan handledning är en beroende relation. Hon menar därför att det är viktigt att skilja
på begreppen och använda dem i rätt sammanhang.
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Lindgren beskriver också utifrån Jacobis studier att begreppet mentorskap kan ha något
olika innebörd beroende på vilket område det gäller. Inom området för ledarskap
innefattar mentorskap oftast att

en äldre mer erfaren person med makt och inflytande, oftast i ledande ställning, fungerar
som en sponsor som stöder och ger den yngre råd för personlig utveckling och karriär samt
underlättar kontakter med betydelsefulla personer och professionella nätverk.

(Lindgren, 2000, s. 35)

I Lindgrens (2000) undersökning framkommer det att viktiga egenskaper för en mentor
bland annat är lyhördhet, ödmjukhet, öppenhet, empati, förståelse, personligt
engagemang, förmåga att lyssna, stötta och ge råd. Dessutom beskrev
undersökningsdeltagarna vikten av att mentor och adept har ett förtroendefullt
samarbete, att mentorn kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, att mentorn
tycker om att arbeta med människor och att adepten får återkoppling av sin mentor.
Viktiga egenskaper hos adepten ansågs vara målmedvetenhet, öppenhet och personligt
engagemang.

Undersökningen visar också att de som deltog i mentorskapsprojektet upplevde detta
som stimulerande och givande. De upplevde en ökad tilltro på sin egen förmåga som ett
resultat av projektet och de uppgav att de hade utvecklats personligt och blivit mer
målinriktade samt fått större självförtroende och ökad självkänsla. Dessutom visar
undersökningen att de deltagande mentorerna ansåg sig ha utvecklats personligt bland
annat genom ökad förståelse för andra människor och genom att lära sig vara mer
lyhörda. Lindgrens intervjuer visar även att mentorerna hade fått nya erfarenheter och
ny kunskap genom att deltaga i projektet (Lindgren, 2000).

2.8 Karriärutveckling

Mangell (1995) skriver att karriärutveckling är ett relativt nytt område där större delen
av forskningen och litteraturen kommer från USA och Australien. Istället för en enhetlig
teori eller modell är karriärutvecklingsteorin sammansatt av flera olika teorier som till
exempel sociologisk och ekonomisk teori, arbetspsykologi och beslutsteori. Det finns
dock, menar Mangell, två olika synsätt inom området varav det ena är
matchningsteorin, vilken går ut på att en persons personlighet och förmåga, som antas
vara konstant över tiden, ska matchas med arbetsinnehållet för olika arbeten för att på så
sätt finna den personens ideala arbete. Det andra synsättet, vilket Mangell ansluter sig
till, handlar om karriärvägledning. Som grund för detta synsätt ligger en helhetssyn på
människan där hon anses utvecklas och förändras i en livslång process. Det finns inga
färdiga svar utan individen måste själv hitta lösningar för och fatta beslut om sin
yrkessituation. Karriärvägledningen bygger på självanalys och konsultation där
konsultens roll är att hjälpa individen att samla data om sig själv samt att fungera som
samtalspartner och bollplank (Mangell, 1995).

Mangell (1995) menar att det är viktigt att skilja på den svenska och den engelska
betydelsen av ordet karriär. På svenska förknippas karriär med befordran, avancemang
och att ta sig högre upp i hierarkin, medan det på engelska har innebörden ’levnadslopp’
och ’levnadsbana’. Mangell använder sig av begreppet karriär i dess engelska betydelse:
”Alla människor har en karriär, nämligen sin egen yrkeskarriär. Det gäller att var och en
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finner sin egen väg att nå fram till det arbete som ger tillfredsställelse och utveckling”
(1995, s. 8).

Enligt Mangell (1995) finns det tre begrepp som är viktiga i sammanhanget:
karriärplanering, kompetensutveckling och karriärutveckling. Karriärplanering ses som
ett första steg och har individens perspektiv i fokus. Individen tar ansvar för att
analysera sina behov, styrkor/svagheter, sin kompetens och sina intressen och formar
utifrån denna analys konkreta mål för sitt yrkesliv. En individs kompetensutveckling har
individen och organisationen ett gemensamt ansvar för, menar Mangell. Under till
exempel ett planerings- och utvecklingssamtal diskuteras en utvecklingsplan för hur
individen ska utveckla sin kunskap så att den passar organisationens behov av
kompetens. I ett sådant samtal kan karriärplaneringen ligga som grund och ge chefen en
bild av hur individens behov, intressen och mål ser ut. Karriärplaneringen blir på så sätt
ett första steg i kompetensutvecklingen (för definition av kompetensutveckling se 2.3)
(Mangell, 1995).

Både karriärplanering och kompetensutveckling kan leda till karriärutveckling, vilket
innebär att individen tar ett nytt steg i sin karriär. Mangell (1995) skriver att ”/d/et kan
betyda att personen byter position och använder sin kompetens i ett nytt sammanhang
/…/. Det behöver inte betyda att man förflyttar sig vertikalt utan det kan lika gärna vara
horisontellt” (s. 9). Karriärutveckling innebär alltså en förändring och kan handla om
exempelvis befordran, nytt yrkesområde, annan arbetsinriktning eller nytt arbete externt
eller internt (Mangell, 1995).

Begrepp som ’career counselling’ och ’career development’ är väl inarbetade i USA,
Australien och Storbritannien, menar Mangell (1995), medan det i Sverige har varit
endast personer i högre positioner som fått hjälp med sin karriärplanering och
karriärutveckling. Det pågår dock en förändring mot att fler och fler företag i Sverige
börjar förstå vikten av att erbjuda sina anställda olika möjligheter inom detta område.
Ansvaret för karriärplaneringen ligger visserligen hos individen, men ansvaret för att ge
karriärutvecklingsstöd ligger hos arbetsgivaren. I Sverige talas det oftare om
kompetensutveckling än om karriärutveckling, vilket gör att planerings- och
utvecklingssamtal blivit ett viktigt verktyg. Mangell menar att ett sådant samtal bör vara
en process där båda parter (chefen och medarbetaren) är delaktiga och gemensamt
diskuterar sig fram till en utvecklingsplan för medarbetaren. Chefens roll blir att vara ett
stöd för medarbetaren och inspirera och vägleda denne i sin utveckling. Det är viktigt att
chefen har ett helhetstänkande och ser inte bara till sin egen avdelning, utan till
företaget i stort i ett långsiktigt perspektiv. Enligt Mangell är medarbetarens roll att ta
ansvar för att uttrycka sina behov och intressen, men hon påpekar att det är ett problem
att medarbetaren inte får hjälp med att komma fram till vad det är han/hon vill.
Arbetsgivaren kan hjälpa de anställda vidare med sina kompetens- och
utvecklingsplaner genom att till exempel erbjuda dem individuell karriärplanering.
Karriärplaneringsprocessen kan indelas i fem steg:

1. Behovsinventering – hur ser individens situation ut just nu?
2. Självanalys – genom systematisk självanalys identifiera sina starka och svaga sidor.
3. Resursinventering – vilken är individens kompetens, förmåga, intresse och

engagemang?
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4. Mål – vad vill individen, vilka drömmar och målbilder har han/ hon?
5. Handlingsplan – att formulera en konkret handlingsplan innebär att sätta upp mål för

framtiden, besluta på vilket sätt målen ska uppnås och när detta ska göras.
(Mangell, 1995)

Konkret innebär detta att individen tillsammans med en samtalpartner får hjälp att
analysera sina behov, förmågor, intressen och att definiera sina yrkesmål.
Samtalspartnerns roll är att ställa stimulerande frågor och att vara en person som
individen kan bolla idéer och tankar med (Mangell, 1995).

Genom att erbjuda sina medarbetare möjligheter till karriärplanering,
kompetensutveckling och karriärutveckling kan arbetsgivaren se till att medarbetarna
utvecklas utifrån sina behov och önskemål, men samtidigt i samklang med
verksamhetens mål. Detta leder till att den rätta kompetensen stannar kvar i
organisationen. Karriärplanering och karriärutveckling är därför en viktig del av ett
företags långsiktiga strategiska kompetensplanering (Mangell, 1995).

3 Metod

Metodkapitlet inleds med att vi i 3.1 redogör för studiens utgångspunkter. Därefter (3.2)
beskriver vi hur vi gått tillväga vid genomförandet av vår empiriska studie. Slutligen
följer en diskussion av metodkvalitet (3.3) samt hur vårt val av metod påverkat
resultaten i vår studie (3.4).

3.1 Utgångspunkter

I detta avsnitt redogör vi för de utgångspunkter som gäller hela uppsatsen. Avsnittet
innefattar diskussion kring den pedagogiska relevansen i studien samt en redogörelse
för vilken typ av studie vi har valt.

3.1.1 Pedagogisk relevans
Vi anser att pedagogik till stor del handlar om lärande, utveckling och påverkan. Ett
traineeprogram är en form av personal- eller kompetensutvecklingssatsning som syftar
till att utveckla ett urval av företagets nya medarbetare. Genom att utvärdera ett sådant
program med individens lärande och utveckling i fokus samt mot bakgrund av relevanta
pedagogiska teorier, anser vi att vårt problemområde har pedagogisk relevans.

3.1.2 Kvalitativ empirisk studie
Enligt Repstad (1987) handlar kvalitativa metoder om att karaktärisera egenskaper eller
framträdande drag hos ett fenomen. Han skriver även att kvalitativa metoder, till
skillnad från kvantitativa, ofta sägs gå på djupet och inte på bredden, vilket betyder att
endast en eller några få miljöer studeras som en helhet med alla sina nyanser. Vidare
menar Repstad att medan det inom kvantitativ metod används siffror för att bland annat
jämföra och se samband är det inom kvalitativ metod texten (det vill säga nedtecknandet
av till exempel intervjuinnehåll) som ligger till grund för analys och tolkning. Vi anser
att det för vårt syfte var mest lämpligt att använda en kvalitativ metod för att nå en
djupare förståelse av fenomenet traineeutbildning. Ytterligare stöd för detta val fick vi
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genom Repstads påpekande att det metodiskt finns en koppling mellan kvalitativa
metoder och utvärderingar där processen står i fokus.

Empirisk forskning innebär enligt Denscombe (1998) ”att undersöka” och att ”söka den
nödvändiga informationen ’där ute’” (s.12). Eftersom vår studie utgår från individernas
uppfattning av traineeprogrammet och det inte fanns något material sedan tidigare för
oss att tillgå, föll det sig naturligt att använda ett empiriskt angreppssätt.

3.2 Genomförande

Detta avsnitt inleds med en diskussion om utvärderingens förutsättningar. Därefter
följer en redogörelse för datainsamlingsmetod, urval av intervjupersoner samt
dokumentation och bearbetning av data. Avslutningsvis diskuteras källkritiken av de
empiriska källorna.

3.2.1 Utvärderingens förutsättningar
I litteraturen om utvärdering finns det ett flertal olika definitioner av utvärdering. Vissa
definitioner är breda och andra relativt snäva. Jerkedal (1999) påpekar att det är viktigt
att tänka på att det inte bara finns en enda, korrekt definition på vad utvärdering är.

Franke-Wikberg/Lundgren (1980) menar att ”/i/ grunden innebär en utvärdering att
uttala en värdering, en kvalitativ bedömning av något” (s. 10). Vidare menar de att en
pedagogisk utvärdering är ”/a/tt värdera och uttala sig om resultatet av ett program för
uppfostran eller undervisning” (s. 10).

Vi har i uppsatsen valt att ansluta oss till Jerkedals (1999) definition av utvärdering
vilken tillhör en av de mer allmängiltiga: ”Utvärdering är att beskriva och värdera ett
program” (s. 19). Genom att använda oss av denna definition gör vi dessutom
automatiskt en avgränsning mot den del av utvärderingen som handlar om
individutvärdering, vilken har som syfte att kvalitetsbedöma individer. Istället fokuserar
vi programutvärdering.

Enligt Lundmark (1992) styr utvärderingens syfte huruvida det är bakgrunden,
processen eller utfallet (eller kombinationer av de tre delarna) som ska utvärderas. I vår
utvärdering har vi valt att fokusera på processen. Enligt Jerkedal (1999) innebär
processinriktad utvärdering att utvärderaren observerar och tolkar ett programs
genomförande.

3.2.2 Datainsamlingsmetod
Redan vid första besöket på Sydkraft fick vi ta del av tryckt material om
traineeprogrammets upplägg och genomförande så att vi kunde bilda oss en första
uppfattning om programmet. För att få en mer detaljerad bild av programmet samt insyn
i de syften och mål organisationen har med programmet valde vi att vid nästa besök
diskutera programmets upplägg och övriga frågor vi behövde svar på med Kristina
Svedberg som är ansvarig för traineeprogrammet.

Vi diskuterade även hur vi skulle gå tillväga vid insamling av data om programmet
utifrån deltagarnas perspektiv. De metoder vi valde mellan var enkät respektive intervju
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och vi ansåg att resultatet skulle bli både bredare och djupare om vi gjorde intervjuer
med några deltagare istället för att skicka ut enkäter till alla som deltagit i programmet.
De antal intervjuer vi skulle hinna med att genomföra och bearbeta uppskattade vi till
ungefär tio. Det finns olika typer av intervjuer varav ytterligheterna är antingen en helt
strukturerad intervju eller en helt ostrukturerad intervju. Vi valde att använda det
Denscombe (1998) benämner semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuaren
har arbetat fram områden som ska diskuteras under intervjun och ett antal frågor som
ska besvaras. Intervjun är dock flexibel då det gäller ordningsföljd samt framför allt
gällande intervjupersonens möjlighet att tala fritt och utveckla sina åsikter.

3.2.3 Urval av intervjupersoner
Under vårt besök hos Kristina Svedberg diskuterade vi hur vi skulle gå till väga då vi
valde ut vilka av de personer som genomgått traineeprogrammet som skulle intervjuas.
Totalt är det 46 personer som har antagits till programmet varav 33 finns kvar inom
koncernen. Vi var därför tvungna att göra ett urval av vilka deltagare vi skulle intervjua
och för detta fick vi fria händer. För att få en så rättvisande bild som möjligt ville vi
göra urval av hela årskullar och därmed intervjua alla de deltagare inom en viss årskull
som arbetar kvar inom koncernen. Vi ansåg det vara relevant för helhetsbilden att
intervjupersonerna hade hunnit få en viss distans till programmet samt hunnit arbeta ett
tag inom koncernen. Detta medförde att vi direkt uteslöt de personer som deltar i årets
program samt den deltagargrupp som blev klar i september 2000. För att ändå få en så
aktuell bild som möjligt av programmet valde vi att utesluta de tre första årskullarna
som påbörjade programmet mellan 93-95. Efter dessa urval återstod de tre årskullarna
som påbörjade programmet mellan 96-98 och vi beslutade oss därför för att skicka ut en
förfrågan om intervju till de tio personer från dessa tre årskullar som fortfarande arbetar
kvar inom koncernen (se bilaga 1). En av dessa arbetar på annan ort och trots försök
lyckades vi inte få en intervju med henne vilket gör att det slutliga antalet intervjuer
med personer som deltagit i traineeprogrammet blev nio stycken.

Detta urvalsätt, att handplocka intervjupersoner, kallas för subjektivt urval. Det innebär
att forskaren medvetet väljer de personer som tros kunna bidra med mest värdefull
information (Denscombe, 1998).

3.2.4 Dokumentation av data
Krag Jacobsen (1993) menar att det är viktigt att den som blir intervjuad känner sig
hemma i den miljön där intervjun genomförs och vi valde med grund i detta, samt för att
det var smidigast, att genomföra intervjuerna på respektive respondents arbetsplats.
Krag Jacobson menar vidare att valet av tidpunkt för intervjun bör överlåtas på
respondenten och vi bad därför respondenterna att meddela oss vilka tider som skulle
passa för en intervju. Nästa steg var att utarbeta en intervjuguide (se bilaga 2). Enligt
Krag Jacobsen innefattar intervjuguiden de teman som ska undersökas i intervjuerna
och den används för att de olika intervjupersonerna ska få möta relevanta och likartade
teman. Detta underlättar jämförelsen mellan intervjuerna samt gör det lättare att
tematisera dem. Vi hade dessutom redan från början vissa teman som vi var intresserade
av att studera närmare och vi utgick därför från dessa då vi sammanställde
intervjuguiden.
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Lantz (1993) poängterar vikten av att intervjuarna noggrant beskriver ramarna för
intervjun. Redan i vårt brev till respondenterna valde vi att informera om att den
ungefärliga tidsåtgången för en intervju var 1-1½ timme samt att deras svar skulle
behandlas konfidentiellt. Vi beskrev dessutom redan här i korta drag syftet med
intervjun (bilaga 1). Lantz menar att det är avgörande för en intervjus tillförlitlighet att
respondenten redan innan intervjun påbörjas är medveten om syftet med intervjun.

Enligt Krag Jacobsen (1993) är det i regel bortkastad tid att intervjua utan att anteckna.
Vi ansåg det dock viktigt att få bra kontakt med respondenten och att hela tiden kunna
ge honom eller henne full uppmärksamhet vilket medförde att vi bestämde att endast en
av oss skulle föra anteckningar under intervjun. För att inte missa något viktigt samt
som stöd för minnet valde vi även att spela in intervjuerna på band.

3.2.5 Bearbetning av data
Innan vi genomförde den första intervjun diskuterade vi olika alternativ gällande
bearbetning av data. Krag Jacobsen (1993) menar att det normalt är bortkastad tid att
skriva av banden ordagrant och vi kände själva att den tid en ordagrann utskrift av varje
intervju skulle ta kunde utnyttjas på bättre sätt. För att ändå vara säkra på att
intervjuanteckningarna var heltäckande, valde vi dock att den av oss som inte hade fört
anteckningar vid en viss intervju lyssnade igenom det aktuella bandet en gång till och
gjorde eventuella kompletterande anteckningar i de redan existerande.

Då alla intervjuer med de före detta traineerna var genomförda påbörjade vi arbetet med
att tematisera det som framkommit under intervjuerna. Eftersom vi redan då vi
konstruerade intervjuguiden hade utgått från vissa teman sammanställde vi i ett första
steg materialet utifrån dessa teman. Denna sammanställning kommer vi att presentera
för Sydkraft för att de ska få en lättöverskådlig bild av vilka åsikter som framkommit
om programmet. Därefter gick vi igenom materialet på nytt för att ta reda på vilka
styrkor traineeprogrammet har samt vilka områden som har utvecklingspotential. Detta
resulterade i sex områden som vi valde att tematisera intervjumaterialet utifrån;
traineeprogrammets starka sidor, utveckling, påverkansmöjlighet, tillhörighet, kvalitet
och långsiktighet.

3.2.6 Källkritik av empiriska källor
Vad gäller kritiken av kvaliteten på vårt empiriska material hänvisar vi till Merriam
(1988), som påpekar att det finns många faktorer som kan påverka en intervjupersons
utsagor. Dessutom har all den information som ges under en intervju genomgått en
medveten eller omedveten urvalsprocess och består därmed av intervjupersonens
uppfattningar. Merriam skriver vidare att det är just detta personliga perspektiv som
söks vid kvalitativa undersökningar, men att det är viktigt att ta ställning till
trovärdigheten och rimligheten i det intervjupersonen säger. Det bästa sättet att upptäcka
vad som eventuellt är förvrängt eller överdrivet är ”att jämföra vad en viss informant
säger med det som en annan informant har påstått. Man kan också bekräfta en
beskrivning genom att kontrollera den med dokument av olika slag” (Merriam, 1988, s.
100). Trovärdigheten i resultatet av studien tror vi har ökat genom att vi fick fria händer
att välja intervjupersoner samt att intervjupersonerna hade informerats om att deras svar
skulle behandlas konfidentiellt. Dessutom jämförde vi den information de nio
intervjupersonerna gav oss både inbördes och med den information som vi fått av
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programsamordnaren. Även det faktum att alla intervjupersonerna påtalade brister och
kom med förslag till förändringar tyder enligt oss på att de har vågat vara öppna och
ärliga. Vi tror med grund i ovanstående resonemang att trovärdigheten och rimligheten i
vårt empiriska material är säkerställd och att eventuella skillnader beror på just olika
personliga uppfattningar.

3.3 Metodkvalitet

Det tillvägagångssätt som vi hade för att säkra vetenskapligheten i uppsatsen grundar
sig bland annat i Patel/Tebelius (1987) krav på trovärdighet, rimlighet och
samvetsgrannhet vid kvalitativa studier. Dessa begrepp är den kvalitativa forskningens
motsvarighet till reliabilitet, validitet och precision inom den kvantitativa forskningen.

När det gäller trovärdighet betonar Patel/Tebelius (1987) vikten av att både
informationssamlandet och materialtolkningen är pålitlig och att forskaren kan
argumentera för detta. Vi strävade i arbetet med uppsatsen efter att göra en noggrann
insamling av material, samt en tydlig redogörelse av varje steg och de medvetna val vi
gjort så att läsaren får en möjlighet att bedöma trovärdigheten. Inom den kvalitativa
forskningen menar man att någon förutsättningslös och objektiv tolkning inte finns
(Repstad, 1987). Vi strävade dock efter att göra så medvetna tolkningar som möjligt,
bland annat genom att vara uppmärksamma på vår förförståelse samt genom att redovisa
denna (se 3.4).

Vi arbetade även utifrån Patel/Tebelius (1987) syn på samvetsgrannhet vilken innebär
att den information som inte passar in, eller som är motsägelsefull inte får utelämnas,
utan måste belysas oavsett om den omkullkastar teorier och tolkningar eller stödjer dem.

Enligt Repstad (1987) är målet vid kvalitativa studier inte att pröva teorier utan att göra
dem trovärdiga och att tydliggöra dem. De tolkningar som görs i en studie måste vara
rimliga i förhållande till verkligheten. För oss innebar detta att vi i analys- och
diskussionsavsnittet strävade efter att tydligt bygga vår analys på den teori och den
empiri som presenterats tidigare i uppsatsen så att läsaren själv kan avgöra dess
rimlighet.

3.4 Metoddiskussion

Teoriavsnittet ger en översikt av forskning som har relevans för vårt problemområde.
Det finns dock en risk för att de kunskaper vi har inom området har påverkat vårt val av
litteratur. Eftersom vi är bekanta med en del källor sedan tidigare kan vi ha fokuserat på
dessa och därmed lagt mindre vikt vid andra källor som kanske skulle kunna ha tillfört
andra perspektiv. Inom de områden som vi tidigare inte kommit i kontakt med (t ex
mentorskap och karriärutveckling) är risken att vi på grund av bristande kunskap har
missat relevanta källor och därmed försummat alternativa synsätt. Då vi har varit
medvetna om denna problematik tror vi att faran för skevhet och ensidighet kan ha
reducerats.

Vi hade inte mycket kunskap om traineeprogram innan vi påbörjade studien. Vi har
dock under vår utbildning skaffat oss kunskap som gjorde att vi redan i utformandet av
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intervjuguiden fokuserade på vissa områden inom personalutveckling som vi tidigare
kommit i kontakt med. Detta i kombination med vårt pedagogiska perspektiv har
naturligtvis påverkat inriktningen på studien och därmed även dess resultat.

Vad gäller insamlandet av empirisk data tror vi att uppsatsen har gynnats av att vi
använt oss av semistrukturerade intervjuer istället för enkäter. Intervjuerna gav oss
uttömmande och nyanserade svar som kunde åtföljas av följdfrågor, vilket har lett till ett
djupgående material.

En brist i den empiriska studien kan vara att vi inte har intervjuat någon före detta
trainee som har slutat på Sydkraft. Eftersom dessa personer skulle kunna vara mer
negativt inställda till programmet kan vi ha gått miste om relevanta åsikter.

4 Empirisk studie

Det empiriska avsnittet inleds med en kort presentation av Sydkraftkoncernen för att
läsaren ska få en bild av i vilken typ av kontext traineeprogrammet genomförs. Därefter
följer en mer ingående presentation av Sydkrafts traineeprogram utifrån material från
Sydkraft samt intervju med Kristina Svedberg, programsamordnare. Avslutningsvis
redovisas resultaten av intervjuerna.

4.1 Företagspresentation

Sydkraft bildades 1906 och är idag en börsnoterad koncern bestående av ett 70-tal
rörelsedrivande dotterföretag. Det totala antalet anställda är ca 6300.
Verksamhetsområdet innefattar elförsäljning, eldistribution, elproduktion, naturgas,
gasol, värme, fasta bränslen, data, energi- och materialåtervinning, bredbandslösningar,
elinstallationer, mät-, tele- och konsulttjänster. Koncernen består av fyra olika
affärsområden; Marknad och Försäljning, Produktion, Distribution samt Konsulter och
Entreprenörer samt bolagen Sydkraft Energy Trading och Sydkraft Bredband.
Företagets affärsidé är att med kunderna på den nordeuropeiska marknaden i centrum
erbjuda energilösningar och andra relaterade tjänster (www.sydkraft.se).

4.2 Presentation av Sydkrafts traineeprogram

Sydkraft genomförde sitt traineeprogram första gången 1993 och det är nu åttonde
kullen traineer som går programmet. Antalet deltagare har varierat mellan 5-6 personer
per år och totalt är det 46 personer som har gått programmet inklusive årets deltagare. I
Sydkrafts folder om traineeprogrammet står att läsa följande om programmet:

•  Fast anställning från början
•  Trainee-året omfattar tolv månader
•  Individuellt program
•  Tre praktikblock inom koncernen
•  Ett praktikblock i utlandet
•  Egna arbetsuppgifter och handledare
•  Utbildningsdagar, koncerninformation och studiebesök
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•  Vanlig befattning i något av koncernens bolag efter genomgånget trainee-år
(Trainees med energi för år 2050, 1997)

Vidare skriver Sydkraft att ”/e/tt av målen med Sydkraftkoncernens ettåriga
traineeprogram är att du ska få möjlighet att matcha din egen kompetens och dina
intressen mot en lämplig befattning i koncernen” (Trainees med energi för år 2050,
1997).

Sydkrafts mål med traineeprogrammet är enligt Kristina Svedberg, programsamordnare
för traineeprogrammet, dels att marknadsföra koncernen på högskolor runt om i landet
och dels att få in unga akademiker i koncernen. Dessutom finns det en förhoppning om
att traineerna ska utvecklas till chefer eller projektledare med en bred blick och känsla
för organisationen.

Tanken är att varje trainee har ett individuellt upplägg på programmet som innehåller
fyra tremånadersblock varav de första tre är inom olika bolag i Sverige och det sista är
utomlands. Inom varje block får traineen ett projekt som ska slutföras under blockets tre
månader. Redan ett halvår innan traineeprogrammets första block inleds, skickar
Kristina Svedberg ut förfrågningar till företagen i koncernen om de är intresserade av att
ha en eller flera traineer samt vilka projektförslag de har. Blocken planeras för varje
trainee av Kristina Svedberg med utgångspunkt i den utbildningsbakgrund samt de
intresseområden och önskemål som framkommit under antagningsprocessen.

Under varje block får traineen en handledare. Enligt Kristina Svedberg är intresset för
att bli handledare relativt stort, särskilt bland mellanchefer. Oftast är det den som håller
i projektet som blir traineens handledare. Om relationen mellan trainee och handledare
inte fungerar byter man handledare. Efter varje avslutat block sker en utvärdering och
en handledare som vid denna utvärdering får dålig kritik används inte som handledare
mer.

Sydkrafts traineeprogram innehåller inte speciellt mycket grupparbete. De flesta
projekten ska utföras individuellt och det finns inget gemensamt grupprojekt för
traineegruppen under året.

De utbildningsinsatser som ingår i programmet är en tvådagars kommunikationskurs
samt sedan två år tillbaka även en projektledarkurs. Utöver detta kan traineerna läsa till
exempel språkkurser som de har behov av inför utlandsblocket. Sydkraft står då för
material och kursavgift men traineen får sköta utbildningen på sin fritid. I programmet
ingår även några informationsdagar om koncernen samt studiebesök till bland annat
Barsebäcksverket.

4.3 Resultat av intervjuer

Vi inleder resultatredovisningen med att i avsnitt 4.3.1 redogöra för traineernas
förväntningar på programmet. Därefter (4.3.2) tar vi upp de aspekter av
traineeprogrammet som har fungerat överlag bra och som intervjupersonerna i
allmänhet är nöjda, eller mycket nöjda med. I de följande avsnitten (4.3.3 - 4.3.7)
fokuseras de delar av traineeprogrammet som vi anser har utvecklingspotential.
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4.3.1 Traineernas förväntningar
På frågan om vilka förväntningar deltagarna hade på programmet svarade flera av
deltagarna att de förväntade sig att få möjlighet att pröva på olika typer av
arbetsuppgifter och att få lära känna hela koncernen, vilket skulle ge dem en bred bild
och stor erfarenhet. Några nämnde även att de hade förväntningar på att få komma
utomlands och på att programmet skulle vara som en blandning mellan skola och arbete
så att de därmed skulle få lära sig mer och få fortsätta utvecklas. Andra deltagare sa att
de förväntade sig ett individuellt upplagt program, att så småningom få ett roligt arbete
som chef eller specialist och att få en bra bas att stå på inför framtiden. Några av
deltagarna hade svårt att minnas vilka förväntningar de hade eller sa att de inte hade så
mycket förväntningar. Flera personer pratade dessutom om att de hade förväntningar på
att få ett stort kontaktnät. De mål som nämndes var att göra en bra karriär, få ett bra
avstamp till det riktiga arbetslivet samt att ta chansen att få pröva på, titta runt och få
träffa folk.

En uppfattning som framkom gällande Sydkrafts syfte och mål med traineeprogrammet
var att traineerna inte fick så mycket information om syftet med programmet men att de
visste det ändå på något sätt. Alla intervjupersonerna svarade att de tror att Sydkrafts
mål är att marknadsföra koncernen samt att locka unga akademiker för att skapa
mångfald i personalstyrkan som främst består av äldre manliga medarbetare. Några
personer sa att eftersom elbranschen kanske inte uppfattas som speciellt spännande och
attraktiv vill Sydkraft istället locka med ett attraktivt traineeprogram med bra
utvecklingsmöjligheter inom koncernen. Några av traineerna tror att tanken är att få
medarbetare som har varit runt i hela koncernen och att de ska föra in ett nytt tänkande i
den förhållandevis gamla stelbenta organisation som Sydkraft är. En trainee svarade att
hennes årskull hade informerats om att detta minsann inte var något chefsprogram. Hon
tror dock att detta uttalande gjordes för att de blivande traineerna inte skulle ha för stora
förväntningar. En annan person säger att målet med chefsförsörjning har tonats ned de
senaste åren och att hans årskull fick veta under rekryteringen att man sänkt
målsättningen och tagit bort fokuseringen på att rekrytera morgondagens ledare. Även
han tror att denna information gavs för att tona ner förväntningarna.

4.3.2 Traineeprogrammets starka sidor
Hur programmet skulle läggas upp för den enskilde deltagaren, det vill säga hur de fyra
blocken skulle se ut, var för samtliga deltagare klart när de påbörjade programmet (med
undantag av utlandsblocket som bestämdes senare). Intervjupersonerna menar att det
under antagningsprocessen fördes en diskussion mellan dem och programsamordnaren
och att blocken sedan lades upp utifrån den utbildning de hade, samt utifrån den övriga
informationen som framkom under intervjuerna. Åsikten är att det fanns stora
möjligheter att påverka och forma sitt eget program och att programsamordnaren
verkligen lyssnade på krav och önskemål, för att sedan lägga upp programmet utifrån
dessa. Det finns dock några som menar att endast vissa konkreta önskemål, som till
exempel destination på utlandsblocket, blev tillgodosedda, eller att det visserligen fanns
möjlighet att uttrycka önskemål och intresse, men att det kan ifrågasättas hur väl de
tillgodosågs eftersom upplevelsen var att programsamordnaren inte var mottaglig för
önskemål. De som inte tycker att de hade så mycket inflytande över blocken menar att
det borde finnas större möjlighet att forma sitt eget program.
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Beträffande blockens längd är åsikten att det är ett bra upplägg med fyra
tremånadersblock. Tre månader är inte så kort tid att det blir ytligt, men tillräckligt kort
för att man som trainee inte ska hinna rota sig alltför mycket på ett bolag och tycka att
det är svårt att bryta upp. Fördelen med tremånadersblock anses vara att traineen hinner
se mycket och lära känna olika delar av koncernen samt skaffa sig ett stort kontaktnät,
vilket nu i efterhand sägs vara den viktigaste erfarenheten från traineeåret. Att
traineeprogrammet omfattar ett år tycker alla intervjupersonerna är lagom. De flesta
kommenterade att de, den sista tiden av programmet, verkligen var sugna på att få börja
arbeta på riktigt och på att få en fast arbetsplats och de tror att mer än ett år skulle bli för
långt.

När deltagarna väl hade påbörjat ett block och därmed ett projekt upplevde de flesta att
det fanns goda möjligheter att påverka både projektet och övriga arbetsuppgifter. Det
var flexibelt och projektinriktningen gick att styra och ändra efterhand. Det gavs även
exempel på deltagare som fått byta projekt när de inte trivts med sin uppgift.

Samtliga deltagare vi intervjuade hade under sitt traineeår gått en tvådagarsutbildning i
effektiv kommunikation/kommunikationsträning och de var alla nöjda med den. Nästan
alla nämnde även att de haft möjlighet att gå språkkurser utanför arbetstid på Sydkrafts
bekostnad, vilket flera deltagare hade utnyttjat och var nöjda med.

I traineeprogrammet ingår ett antal studiebesök samt koncerninformationsdagar, vilka
deltagarna överlag är nöjda med (se dock 4.3.6 för förbättringsförslag).
Intervjupersonerna tycker att koncerninformationen var väldigt bra och nyttig eftersom
den gav en helhetsbild av koncernen och de olika bolagen och därmed en bred och
övergripande kunskap om hur koncernen fungerar. En annan viktig aspekt som många
nämnde är att koncerninformationsdagarna gav en känsla av tillhörighet eftersom
deltagarna fick träffa många av koncernens chefer och kunde koppla namn till ansikte
samt fick möjlighet att prata med dem och ställa frågor. På så sätt skapade deltagarna
kontaktnät och kan nu i efterhand dra nytta av att känna igen personer inom hela
koncernen och att själva bli igenkända.

Den praktiska inriktningen framhölls av intervjupersonerna som den stora styrkan med
studiebesöken. Att komma ut i verkligheten ger så mycket mer än att sitta och lyssna,
poängterade deltagarna. Den allmänna åsikten är att studiebesöken var många, bra,
nyttiga och gav grundläggande baskunskaper, som även om de inte alltid behövs för den
specifika yrkesrollen, kan anses vara allmänbildning för en Sydkraftanställd. Den enda
bristen som framkom när det gäller studiebesöken var att det vore positivt att även få
besöka något vattenkraftverk i norra Sverige. Det fanns även förslag på att det skulle
kunna göras fler små studiebesök, till exempel få åka runt med en tekniker eller följa
med en säljare på kundbesök för att få se hur det ser ut hos en kund som har produkter
och tjänster från Sydkraft. Det nämndes att traineerna själva ofta tog initiativ till olika
studiebesök som de ville göra och att utrymmet för den typen av förslag var stort, vilket
upplevdes som positivt. En åsikt var att traineeåret är till för att lära så mycket som
möjligt om bolagen och koncernen och att både koncerninformationen och
studiebesöken därför är oerhört viktiga – viktigare än projekten.
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Efter varje block samlades traineegruppen dels för att presentera vad de gjort under
blocket, dels för att ha en gruppdiskussion om vad som varit bra respektive dåligt samt
hur det fungerat med handledarna. Intervjupersonerna tycker att detta fungerade bra och
att det var en öppen diskussion under vilken det var lätt att komma med synpunkter och
förslag och säga precis vad man tyckte. Det kommenterades även att det under blocken
hela tiden fanns möjlighet att prata med programsamordnaren och en person påpekade
att om någon inte trivdes med sin uppgift fanns det möjlighet att påverka, vilket är en
form av direkt utvärdering. Efter fjärde och sista blocket hade deltagarna och
programsamordnaren två utvärderingsdagar då hela året och programmet som helhet
utvärderades. Förutom muntliga diskussioner tror några deltagare att det även fanns
någon form av skriftligt formulär eller enkät att fylla i, men minns inte säkert. De
nyrekryterade traineerna var också närvarande och ställde många frågor, vilket fick
deltagarna att verkligen tänka igenom hur allting fungerat. Vad gäller utvärdering av
olika utbildningar och kurser fanns det möjlighet för traineerna att säga vad de tyckte
efter utbildningen och någon tror att det även fanns någon ’lapp’ att fylla i.

Bemötandet av medarbetare och andra på Sydkraft har av intervjupersonerna i
allmänhet upplevts som positivt. Eftersom traineeprogrammet är väletablerat inom
koncernen vet de flesta vad det handlar om och bemöter traineerna med öppenhet och
intresse. Generellt sett upplevde traineerna ingen avundsjuka, men det kommenterades
att det som utvald till ett traineeprogram samt ung och oerfaren ibland kan vara lätt att
bli kaxig och då bemötas med en ’kom ner på jorden - attityd’. Åsikten var att både
chefer och medarbetare var lättillgängliga och tog sig tid trots att de inte var ålagda
något ansvar för traineen.

4.3.3 Utveckling
När det gäller den formella utbildningsdelen av traineeprogrammet framkom det en hel
del förslag till förbättringar och nästan alla intervjupersonerna hade önskemål om mer
utbildning. De flesta nämnde att de hade velat få mer formell utbildning och mer
kompetensutvecklande eller kunskapshöjande satsningar under sitt traineeår. En åsikt är
att ett helt block borde bestå av enbart utbildning. Det framkom även önskemål om
någon form av utbildning relaterad till just den tekniska och el-fokuserade bransch som
Sydkraft tillhör eftersom de flesta inte har den utbildningsbakgrunden. En person sa att
hans årskull blivit lovade en elutbildning, men att den aldrig blev av, vilket var en stor
besvikelse. Flera tycker att utbildningen bör vara inriktad på yrkesmässig och
professionell utveckling, eftersom deltagarna är nyutbildade och därför främst har
behov av praktisk utbildning som inte fås på universitet och högskola, men som är
viktig inför den framtida yrkesrollen. De förslag som gavs var bland annat utbildning i
konflikthantering, gruppdynamik, arbetspsykologi, ledarskap och ledaregenskaper,
presentationsteknik, retorik samt datorutbildningar som till exempel PowerPoint och
Excel. Intervjupersonerna tog också upp att de både under sin utbildning och nu i
efterhand anser att det borde ingå en projektledarutbildning i programmet.

Möjligheterna att utvecklas till en bra teammedarbetare under traineeåret anses allmänt
vara små eftersom det finns så lite fokus på arbete i grupp under traineeåret. Eftersom
man troligen inte kommer arbeta helt ensam efter traineeåret anser intervjupersonerna
att det skulle vara bra att få kunskap om samarbete, olika personligheter, arbetssociologi
med mera genom att själv få vara en kugge i olika projekt under traineeåret. En annan
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åsikt är att det är fel att lära sig arbeta helt individuellt när det nästan alltid är
teamarbete i ’verkligheten’. Flera personer kommenterar också att man får se mer av
verksamheten och hur den fungerar om man får arbeta i ett team med ordinarie
anställda. Dessutom tycker de att det skulle ge mycket att få jobba med yrkeskunniga
medarbetare och flera konstaterade att man alltid lär sig av att arbeta med andra.

En årskull skapade ett eget grupparbete inom traineegruppen vilket upplevdes positivt
och vilket de efteråt kunde se ett verkligt resultat av. En intervjuperson berättade att
hans årskull försökte genomföra ett eget grupparbete men att det var svårt eftersom de
var så utspridda geografiskt och eftersom det var så stor tidsbrist.

Handledarens roll för traineernas utveckling är mycket viktig. En uppgift som enligt
traineerna bör åläggas handledaren är att ge feedback till traineerna. De flesta deltagarna
menar att de inte fått särskilt mycket återkoppling på sitt eget arbete och tycker att detta
är en brist i programmet. De tycker att det vore väldigt bra att få återkoppling på hur
man som trainee har arbetat, vad man gjort bra respektive dåligt och vad man bör tänka
på inför framtiden. Någon menar att det nog är tänkt att det ska ske en utvärdering
mellan traineen och handledaren, men att det är svårt eftersom många handledare tycker
att det är både jobbigt och tidskrävande. Dessutom poängterades vikten av att
handledaren vågar ta en djupare diskussion eftersom det är väldigt utvecklande att få
personlig återkoppling. Detta kan ses som en nyttig erfarenhet och en form av
utbildning inför framtiden. Ett förslag som framkom var att handledarna bör deltaga i de
samlingsmöte man har efter blocken, eller att det efter varje block sker ett möte mellan
handledaren, programsamordnaren och traineen för att diskutera vad som fungerat bra
eller mindre bra. Ett annat förslag var att använda de verktyg som finns för hur
utvecklingssamtal ska hållas och på så sätt ge återkoppling till traineerna.

4.3.4 Påverkansmöjlighet
Vad gäller deltagarnas möjligheter att påverka traineeprogrammet med avseende på
innehåll och upplägg framkom det under intervjuerna en del kritik.

Det framkom åsikter om att det är för strikt att alla blocken ska vara exakt tre månader.
Det fanns önskemål om att blocken skulle vara lite mer flexibla så att de kunde
förlängas eller kortas med några veckor beroende på hur långt tid det krävs för att
färdigställa ett projekt ordentligt.

Flera intervjupersoner menar att det inte fanns så stor möjlighet att påverka vilka kurser
eller vilken utbildning som de skulle följa och att de inte heller fick något gehör för sina
önskemål om mer utbildning under traineeåret. Särskilt nämndes att det fanns förslag
om en projektledarutbildning, vilken aldrig blev verklighet. Dock nämnde någon från
tredje årskullen att de fick gehör för önskemålet om projektledarutbildning såtillvida att
deltagarna året efter (99-00, vilka ej finns med i vår undersökning) fick möjlighet att gå
en sådan utbildning. I diskussionen om utbildning framkom det att om en deltagare har
behov av en viss kurs för att genomföra sitt projekt så är det inget problem att få gå en
sådan kurs, men att det måste finnas ett behov. Dessutom krävs det att man som trainee
är framåt och vågar ta för sig, det vill säga ber om kurser och utbildning och uttalar ett
behov – en påverkansmöjlighet som kan vara svår att utnyttja eftersom man som trainee
inte känner till vilka kurser som finns och som skulle kunna vara nyttiga.
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Det framkom även att det funnits önskemål om att traineegruppen skulle få ett eget
grupparbete att lösa gemensamt under året, men att deltagarna inte fått gehör för sitt
förslag. Detta grupparbete skulle till exempel kunna utnyttja det faktum att alla i
traineegruppen är utspridda på olika företag och att med utgångspunkt i det hitta ett
verksamhetsutvecklande projekt på tvären genom organisationen. Som
traineeprogrammet är upplagt idag, tror intervjupersonen dock att detta skulle ha varit
svårt att hinna med.

Vad gäller påverkansmöjligheten när deltagarna väl hade påbörjat ett block och därmed
ett projekt upplevdes den generellt som god (4.3.2), men det kommenterades att
handledaren har en viktig roll när det kommer till påverkansmöjligheten på projekten.
En handledare med brist på tid, intresse och engagemang orsakar sämre
påverkansmöjligheter av projektet och övriga arbetsuppgifter för traineen. Ett förslag
var att det skulle vara positivt med en bättre uppföljning från programsamordnarens sida
eftersom en bättre kommunikation mellan henne och handledarna indirekt skulle leda
till större påverkansmöjlighet för deltagarna.

De gruppdiskussioner som hölls i slutet av varje block samt efter fjärde och sista
blocket fungerade bra med ett öppet diskussionsklimat (4.3.2), men vissa brister
påtalades. Det kan vara en nackdel att inte ha någon formell utvärdering eller några
individuella samtal, eftersom det med nuvarande upplägg beror mycket på att deltagarna
själva är aktiva och pratglada och därmed kommer med synpunkter och
förbättringsförslag. Utan skriftlig utvärdering eller personliga samtal finns det inget som
’tvingar’ fram utvärdering utan det blir upp till traineen själv att vara aktiv. Även vad
gäller den personliga återkopplingen till traineen menar flera intervjupersoner att
eftersom det inte finns någon plan eller struktur för hur det ska ske, krävs det en bra
handledare som tar tag i det eller att traineen själv tar initiativ och kräver det. Det
kommenterades även att det under programmets gång är upp till deltagaren själv att ta
tag i saken och våga säga ifrån när något inte fungerar.

Det framhölls att det är viktigt att programsamordnaren hela tiden kommer med löpande
frågor om hur det går och att hon tar till sig synpunkter för att ständigt utveckla
programmet. Att den feedback som lämnades av deltagarna inte alltid fick gehör eller
gav resultat upplevdes av några som ett problem. En åsikt var att strukturerade,
skriftliga utvärderingar som kan jämföras från år till år vore en bra idé för att öka
deltagarnas påverkan för programmets ständiga utveckling till det bättre.

4.3.5 Tillhörighet
Många av de åsikter som framkom under intervjuerna visar brist på känslan av
tillhörighet. En åsikt som framkom under intervjuerna var att nackdelen med att arbeta i
olika block och projekt är känslan av att slitas upp från ett företag precis när man har
kommit in i det efter tre månader, vilket innebär att man är nybörjare i ett helt år. Den
positiva sidan är dock att man hinner se mycket och kan skaffa sig ett stort kontaktnät.
En kommentar i anslutning till bristen på tillhörighet var att det kändes som att sväva
ovanför organisationen utan definierade uppgifter och utan att riktigt behövas. Det
framkom åsikter om att traineerna borde få deltaga mycket mer i den löpande
verksamheten på de olika företagen. Det hade varit relevant att se mer av produktionen,
sitta med i strategiska diskussioner och ’känna på hetluften’.
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En annan aspekt som framkom under intervjuerna var att en del projekt är alldeles för
inåtriktade och specialiserade vilket innebär att många traineer sitter tämligen isolerat
och jobbar med projekten. Även detta leder till en känsla av att inte riktigt höra till.
Istället efterfrågas projekt som innebär mycket omvärldskontakter eftersom tanken
faktiskt är att traineerna ska få se koncernen, lära känna många personer och därmed
skaffa sig ett brett kontaktnät och en stor koncernkännedom.

Traineeåret innefattade enligt intervjupersonerna väldigt lite arbete i grupp och det
framkom önskemål om att det borde finnas fler möjligheter till teamarbete under
traineeåret. Visserligen hade traineegruppen gemensamma utbildnings- och
informationsdagar som gjorde traineerna till ett sammansvetsat gäng, men projekten var
i väldigt hög utsträckning individuella. De flesta anser att nackdelen med ensamarbetet
är att man inte blir en del av verksamheten och att man därmed inte känner sig lika
delaktig. En kommentar var att arbetet med egna individuella projekt medförde en
känsla av att vara isolerad och att det då är lätt att gå miste om den interaktion och
samverkan som finns vid teamarbete. Dessutom menade någon att det känns betydligt
tryggare att vara en del i ett team.

4.3.6 Kvalitet
Det framkom skilda åsikter gällande projektens kvalitet. De kommentarer vi fick från de
intervjupersoner som var kritiskt inställda till projekten gällde bland annat upplägget
och den ojämna kvaliteten på projekten. Flera anser att projekten måste bli bättre och att
det är viktigt att projekten verkligen tillför något, både till traineen och till
organisationen. Traineen måste känna att uppgifterna är vettiga och att de verkligen
behöver utföras. Ett önskemål är att traineerna ska få mer information om motiven för
projekten samt vilken nytta de skulle ha av att genomföra dem. Flera anser att ett eller
flera av deras projekt var inaktuella eller påhittade och att det inte fanns tid för traineen
på avdelningen. En anledning till detta trodde de var att företagen måste lämna in
intresseanmälan för att ha en trainee, samt förslag på projekt så långt i förväg att de
hinner bli inaktuella. En person anser dock att det projekt som upplevdes som tråkigast
och minst relevant under traineeåret är det hon har mest nytta av idag.

Vad gäller kvaliteten på handledningen anses de största problemen vara brist på tid,
engagemang och intresse. De egenskaper som alla intervjupersonerna anser att en bra
handledare bör ha är drivkraft, engagemang och intresse för både traineen och projektet.
Vidare anser de att handledarna ska kunna vägleda traineen och se till att denne får vara
med på olika möten, kundbesök och liknande eftersom det kan vara svårt för traineen att
som ny på företaget själv be om att få vara med. En åsikt är att handledaren ska fungera
som en dörröppnare för traineen samt att det är viktigt att handledaren ser traineen som
en kollega som han/hon lyssnar på och tar på allvar. Det anses också viktigt att
handledaren har ett stort kontaktnät som traineen får ta del av. En del av
intervjupersonerna anser att det är kontaktskapande och koncernkännedom som är det
primära medan andra poängterar vikten av att handledaren har ett väl genomtänkt
projekt att erbjuda och att detta projekt verkligen behöver utföras så att traineen känner
att han tillför organisationen något av vikt.

Flera anser att alla handledare bör få information och utbildning om vad Sydkraft
förväntar sig av handledaren och vilka mål man har med handledningen, vilket de inte
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tror sker idag. Alla handledare bör ha fått klart för sig vad som förväntas av dem samt
att de är en viktig kugge i traineeprogrammet och att det vilar ett stort ansvar på dem.
Ännu en kommentar är att det borde finnas en bättre och mer kontinuerlig kontakt
mellan programsamordnaren och handledaren.

När det gäller koncerninformationen anser deltagarna att denna är nyttig och nödvändig
men att kvalitetsförbättringar bör göras med avseende på formen. Det upplägg som
intervjupersonerna haft på koncerninformationen beskrivs som korvstoppning och
’overheadrace’ och de ansåg också att många olika företag i koncernen hade ett i stort
sett identiskt upplägg på sina företagspresentationer. Ett förslag som framkom är att
upplägget på informationstillfällena samordnas bättre så att det blir större variation.
Många anser att det ger mycket mer att komma ut i verkligheten än att bara sitta och
lyssna och de menar därför att informationsdagarna skulle ge ännu mer om de var mer
praktiskt inriktade och hade ett mer informellt upplägg baserat på interaktion.

4.3.7 Långsiktighet
Bristen på långsiktigt tänkande i traineeprogrammet och för traineernas utveckling och
framtid återkom flera gånger under intervjuerna. Vad gäller programmets uppdelning i
fyra tremånadersblock nämndes avsaknaden av kontinuitet mellan de fyra blocken. Det
kommenterades att det saknas en röd tråd mellan blocken och i programmet som helhet.
Under intervjuerna framkom önskemål om att få veta var man kommer att hamna efter
avslutat traineeår redan innan programmet påbörjas. En kommentar var att det vore
skönt att veta vart man var på väg och vilken tilltänkt destination som fanns eftersom
det upplevdes som en slump att hitta något som passade efter att ha varit utspridd under
året. Det nämndes att det kan vara svårt att själv påverka var man vill vara under de
olika blocken eftersom kännedomen om de olika bolagen inte är så stor innan man
påbörjat programmet. Då är det inte fel att programsamordnaren styr och ’tvingar’ ut
traineen i vissa bolag, såvida det är ett medvetet val och det finns en tanke bakom varför
just det bolaget/blocket skulle vara nyttigt för just den traineen. Ett förslag var att man
bör kartlägga vilka behov som finns i koncernen och se traineeåret som en förberedelse
till en viss befattning. Genom att det finns en tilltänkt arbetsplats redan från början,
skulle blocken kunna läggas upp med mer fokus på den blivande arbetsplatsen och på så
sätt skulle den känsla av ’Ad Hoc’ som finns, kunna förhindras.

Mer långsiktigt tänkande när det gäller de utbildningsinsatser som traineerna får deltaga
i efterfrågas också. Det påpekades att det är viktigt att bolagen vågar satsa pengar på
traineen även om han/hon sedan inte hamnar på just det bolaget efter programmet - på
lång sikt kommer de satsade utbildningspengarna ändå koncernen i stort till nytta.
Diskussionen handlade även om att utbildningsmomenten skulle kunna vara mer
individuellt inriktade och mer fokuserade på den yrkesroll som traineen kommer att ha
när programmet är slut. Ett förslag var att istället för gemensamma utbildningar för alla
traineerna utan någon specifik riktning, skulle till exempel kursdeltagarna kunna välja
utbildningar från en kursmeny som består av ett visst antal kursförlag. Varje deltagare
skulle kunna ha en utbildningspeng att disponera och med hjälp av den och kursmenyn
komponera sin egen blandning av lämpliga utbildningar.

Önskemålen om långsiktigt tänkande från Sydkrafts sida återkommer i diskussionen om
uppföljningen av traineeprogrammet. De ord som används för att beskriva
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uppföljningen är ’dålig’, ’obefintlig’ och ’bedrövlig’. Intervjupersonerna är kritiska mot
att alla banden klipps av när programmet är slut och det påpekades att det var ett bra
program, men att uppföljningen är en besvikelse. Flera av deltagarna frågar sig vilket
syfte Sydkraft egentligen har med traineeprogrammet. Det diskuterades att om
målsättningen bara är att få in unga akademiker som kan pröva på ett arbete och hitta en
plats i organisationen, då är programmet bra som det är, men om det finns en högre
målsättning att hitta specifika individer som ska utvecklas långsiktigt inom Sydkraft och
bli chefer eller specialister, då krävs det mer av programmet. Att Sydkraft är tydlig med
sin målsättning och vad de förväntar sig anses viktigt, eftersom deltagarna annars blir
besvikna. Ett tydligare syfte från Sydkrafts sida för hur man, på längre sikt, ska dra
nytta av och förvalta de traineer som man lockat till sig och lagt ner så mycket resurser
på är ett önskemål som framkom. Det påpekades även att det är viktigt att det finns
meningsfyllda arbeten att söka när traineeprogrammet är slut. Dessutom borde det
finnas en plan för vad som ska hända om ett år eller fem år så att det finns något att sikta
på och satsa mot, vilket även skulle göra koncernen mer attraktiv att stanna i.

Det faktum att vissa som gått traineeprogrammet inte längre arbetar kvar inom
koncernen och vilken betydelse bristen på uppföljning har i det sammanhanget
diskuterades av flera intervjupersoner. En åsikt var att om Sydkraft varit mer alerta med
uppföljning, omsorg, arbetsbevakning och erbjudande skulle fler stanna kvar. Även om
det visserligen aldrig funnits något löfte från Sydkrafts sida finns det hos traineerna
förväntningar på uppföljning och när detta inte sker och när det inte finns särskilt
intressanta möjligheter och karriärmålen inte uppfylls, lämnar en del organisationen.
Intervjupersonerna kommenterade att det inte är meningen att de ska särbehandlas för
alltid på grund av att de varit traineer, men menar samtidigt att när man går programmet
får man en känsla av att vara någon som har potential, någon som koncernen tror på och
håller ett öga på, vilket sedan inte alls märks av efter traineeårets slut.

Förslagen på hur programmet skulle kunna följas upp på ett bättre sätt är många. Någon
form av karriärplanering var det som de flesta pratade om. Det bör finnas en tanke för
hur varje trainee ska utvecklas och vilka möjligheter som finns på längre sikt. Ett
strukturerat arbete med till exempel regelbunden återkoppling från personalavdelningen
och bevakning från deras sida av vilken kompetens som finns i koncernen och hur den
ska utnyttjas. På så sätt kan inte bara traineer, utan även andra unga, hungriga
medarbetare, informeras om vilka möjligheter som finns på de olika bolagen och var
just deras kompetens skulle vara till störst nytta och utvecklas på bästa sätt. Ett annat
förslag för hur traineeprogrammet skulle kunna följas upp och traineegruppen (både
gamla och nuvarande traineer) utnyttjas och tas till vara bättre på lång sikt är att bilda en
resurspool eller ett kompetensnätverk av unga, välutbildade och ambitiösa medarbetare.
Kompetensnätverket skulle kunna användas som bollplank för ledningsgrupper vid
verksamhetsutvecklingsprojekt eller för olika typer av strategiska projekt.

Både i samband med handledning och programmets uppföljning framkom under
intervjuerna önskemål om att det vore bra att ha en mentor, gärna från ett annat bolag än
det egna. Mentorn skulle kunna följa traineen genom hela programmet och även efter
avslutat traineeår. Att hjälpa till med den individuella karriärplaneringen och fungera
som en rådgivare skulle vara mentorns funktion och till honom/henne skulle traineen
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kunna vända sig med frågor som till exempel vart är jag på väg, hur ska jag göra, vilka
möjligheter finns det för mig, är jag på rätt väg?

5 Analys och diskussion

Vårt helhetsintryck är att traineerna överlag är nöjda med traineeprogrammet, dock
kommer vi i detta avsnitt främst att fokusera på områden med utvecklingspotential
eftersom det är inom dessa områden vi kan komma med konstruktiva förslag till
förbättringar. I det första avsnittet (5.1) analyserar vi traineeprogrammets starka sidor
utifrån den presenterade teorin. I de följande avsnitten (5.2 – 5.6) kopplar vi teorin och
empirin för att hitta förklaringar till de brister i traineeprogrammet som framkommit i
studien. Efter analysen i dessa avsnitt ger vi punktvis förslag på pedagogiska åtgärder
som kan vidtagas inom de områden som enligt oss har utvecklingspotential. Varje
avsnitt avslutas med en diskussion kring de föreslagna åtgärderna.

5.1 Traineeprogrammets starka sidor

Som vi redogjort för i empirin finns det vissa aspekter av traineeprogrammet som har
fungerat bra. Enligt Moxnes främjas individens utveckling när han/hon har inflytande
över utbildningens innehåll och genomförande (2.2). Intervjupersonerna är i allmänhet
nöjda med det öppna diskussionsklimatet vid utvärderingstillfällena efter varje block (se
dock förbättringsförslag 5.3). Detta tror vi beror på att de fått möjlighet att komma till
tals om hur de upplevt programmet.

Vad gäller upplägget av programmet har traineerna haft stor påverkansmöjlighet och
kunnat forma sitt eget program, vilket vi menar har varit positivt för deras utveckling.
Traineerna upplevde även att de hade goda möjligheter att påverka projekten när de väl
hade påbörjat ett block. Vi anser, med stöd i Ellström (2.2), att detta har ökat
deltagarnas personliga utveckling och lärande, eftersom vi menar att insikten om att
man har möjlighet att påverka sin omgivning och få gehör för sina förslag och önskemål
leder till ökad motivation och därmed till utveckling.

Traineerna är i allmänhet mycket nöjda med studiebesöken och koncerninformationen,
vilket vi tror beror på att de fått möjlighet att utveckla nya sidor av sin kompetens. Detta
grundar vi i Lundmarks resonemang om den strategiska kompetensen vilken bland
annat innefattar kunskap om verksamheten och förmågan att arbeta utifrån en
helhetssyn (2.3).

Enligt Moxnes ökar möjligheterna till effektivt lärande när en individ blir respekterad
och betraktad som en jämlike (2.2). Som framkommit i intervjuerna är samtliga
deltagare mycket nöjda med det bemötande de har fått av övriga medarbetare. Vi menar
att detta har lett till utveckling och ökad känsla av tillhörighet för traineerna.

Samtliga aspekter ovan anser vi är mycket viktiga för traineernas utveckling och det är
därför viktigt att de bevaras i traineeprogrammet.
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5.2 Utveckling

I empiriavsnittet om utveckling framkom att många av traineerna önskade att de fått
mer utbildning som var praktiskt inriktad och som de inte fått under studietiden. Som
exempel nämndes el-utbildning samt utbildning om gruppdynamik, ledarskap och
konflikthantering. Dessa åsikter stämmer överens med Söderströms (2.3) åsikt att
personalutveckling ska grunda sig i de anställdas intressen, förutsättningar och
ambitioner samt vara relevanta för kommande arbetsuppgifter. Lundmark poängterar att
en kombination av praktiska erfarenheter och teoretisk kunskap kan öka förståelsen för
den egna yrkesrollen och det löpande arbetet (2.3). Vi anser att det skulle finnas goda
möjligheter för detta om traineernas önskemål om utökad utbildning tillgodoses. Om
traineerna fick deltaga i mer praktiskt inriktade utbildningsinsatser tror vi också att den
yrkestekniska kompetens som Lundmark pratar om (2.3) skulle utvecklas. Vi anser
också att mer utbildning om gruppdynamik och konfliktteorier skulle öka den sociala
kompetens som Lundmark skriver om vilken bland annat innefattar förmågan att lyssna
och samarbeta.

Det framkommer i vårt intervjumaterial att betoningen på att arbeta i grupp under
traineeåret är väldigt liten. Detta ifrågasätts av traineerna som menar att det är viktigt att
de får lära sig arbeta i grupp eftersom de troligen kommer få göra det efter avslutat
traineeår. De kommenterade också att det skulle ge mer att arbeta i ett team med
ordinarie anställda. Det framkommer i teoriavsnittet om arbete i grupp (2.5) att
teamarbete kan öka fokus på uppgiften och leda till en starkt samarbete (Granström).
Vidare menar Olsson och Maltén att grupparbete under rätt förutsättningar leder till
ökad kreativitet och en ökad problemlösningsförmåga. Det framkommer också att
grupparbete kan leda till konflikter (Olsson), vilket ger ännu mer grund för traineernas
önskemål om utbildning i konflikthantering och gruppdynamik.

Vad gäller handledningens roll för individernas utveckling framkommer det önskemål
från traineerna om att handledaren ska spela en viktig roll när det gäller att socialisera in
traineerna i organisationen och hjälpa dem att skapa ett brett kontaktnät. För en vidare
diskussion av detta se 5.4. Även Lauvås/Handal (2.6) menar att en bra handledare
underlättar den informella socialisationen. En annan aspekt som framkom i relation till
den personliga utvecklingen var traineernas önskemål om mer feedback från
handledarna. Traineerna anser att det skulle vara mycket utvecklande att få en
djupgående personlig återkoppling på hur de har arbetat, men bristerna på detta område
upplevs som stora. Som vi redogjort för i teorin om handledning (2.6) menar
Lauvås/Handal att en del av handledarens roll är att ge adepten nya synvinklar och idéer
samt att hjälpa till att forma kunskapen. Vi anser i relation till detta att det bör framgå
tydligt i direktiven för handledningen att de kontinuerligt ska ge ingående feedback på
traineernas insatser.
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Våra förslag:
•  Tillgodose traineernas önskemål om utbildning i större utsträckning.
•  Erbjud mer praktiskt inriktade utbildningsinsatser.
•  Fundera över om det är möjligt att integrera teamarbete i traineeåret.
•  Ge information till handledarna om vilka uppgifter som ingår i uppdraget samt vad

som förväntas av dem. Fokusera särskilt på traineernas behov av återkoppling från
handledarna genom att bjuda in handledarna till den utvärdering som sker efter varje
block.

Med praktiskt inriktade utbildningsinsatser avser vi utbildning som har direkt
anknytning till den kommande yrkesrollen. Exempel på detta är ledarskapsutbildning,
konflikthantering och utbildning om gruppdynamik. På det sättet menar vi att traineerna
skulle få en bra blandning av erfarenheter och utbildning, vilket skulle främja deras
utveckling. Ett bra förslag från en av intervjupersonerna var att Sydkraft skulle ha en
meny med olika utbildningar som traineerna kunde välja ifrån efter intresse och behov.
Vi är dock medvetna om att det finns ekonomiska ramar för traineeprogrammet som
kanske inte medger obegränsade utbildningsinsatser.

Att integrera arbete i grupp i traineeprogammet tror vi skulle främja deltagarnas
förmåga att samarbeta och fungera i grupp. Detta skulle vara bra med tanke på att
arbetet efter avslutat traineeår med stor sannolikhet kommer att innebära teamarbete. Å
andra sidan kan det med tanke på traineeprogrammets övriga upplägg vara svårt att
införa grupparbete. Med tanke på att blocken är låsta till tre månader kan det vara svårt
för ett företag som vill ta emot en trainee att erbjuda ett grupprojekt som ska vara precis
tre månader. Eftersom traineerna ofta är ute på studiebesök och informationsdagar kan
det även vara svårt för dem att deltaga i ett projekt i vilket även ordinarie medarbetare
ingår.

Informationen till handledarna kan förslagsvis vara upplagd dels som ett
informationsmöte då handledarens roll diskuteras och handledarna får möjlighet att
ställa frågor. Dessutom kan nya handledare vid dessa tillfällen få bra tips från personer
som har varit handledare tidigare. Den andra delen av informationen bör bestå av ett
skriftligt informationsmaterial som alla handledare får ta del av. Vi tror att det är bra att
det finns dokumenterade riktlinjer som handledaren kan gå tillbaka till och som även
traineerna kan få del av så att de vet vad de kan förvänta sig av sin handledare.

Vi anser att det skulle vara mycket givande för traineerna om handledarna bjuds in till
utvärderingen efter varje block eftersom de då både kan ge och få feedback på hur
blocket och projektarbetet har fungerat. Detta tror vi också skulle kunna ge handledaren
mycket i form av direkt återkoppling på hur handledningen har fungerat.

5.3 Påverkansmöjlighet

Under intervjuerna framkom det åsikter om att påverkansmöjligheterna, vad gäller vilka
kurser och vilken utbildning traineerna skulle följa, inte var särskilt stora. De upplevde
inte att de fick något gehör varken för sina önskemål om mer utbildning eller om
specifika utbildningar som till exempel en projektledarutbildning. Även det faktum att
man inte fick igenom önskemålen om ett gemensamt projekt i traineegruppen upplevdes



35

som negativt. Dessutom framkom förslag på att blocken bör vara mer flexibla och inte,
som nu, strikt avgränsade till tre månader. En ökad flexibilitet skulle leda till att ett
block skulle kunna förlängas eller förkortas några veckor för att anpassas bättre till den
tid som krävs för att färdigställa det aktuella projektet. Kommentarerna ovan tyder på att
det finns bristande möjligheter för traineerna att påverka vissa delar av programmet.
Enligt Moxnes princip om medbestämmande främjas lärandet och utvecklingen om
individen har inflytande över både planeringen och genomförandet av den utbildning
som han/hon deltar i (2.2).

Dock menar vissa av traineerna att det fanns möjlighet att få mer utbildning om man
som trainee var framåt och vågade ta för sig samt uttryckte behov av en viss utbildning
för att genomföra ett visst projekt. Att vara aktiv som trainee var något som återkom
under intervjuerna inte bara vad gäller påverkansmöjligheterna i samband med
utbildningen utan i även i samband med utvärderingarna efter blocken och feedbacken
från handledarna till traineen. En parallell kan här dras till Ellströms diskussion om
subjektivt respektive objektivt handlingsutrymme och handlingsfrihet och dess
avgörande betydelse för individens lärande och utveckling. Han menar att det är viktigt
att det finns ett faktiskt handlingsutrymme och en faktisk handlingsfrihet samt att
individen även upplever ett handlingsutrymme och en handlingsfrihet, vilket innebär att
han/hon har självförtroende och förmåga att utnyttja och eventuellt överskrida de
objektiva gränser som finns (2.2). Vi tror att problemet är att de traineer som inte
upplever att handlingsutrymmet/handlingsfriheten är så stor och därmed håller sig inom
de objektiva gränserna, känner att de har sämre påverkansmöjligheter. De som däremot
har ett stort subjektivt handlingsutrymme/handlingsfrihet vågar ta för sig och tänja på
gränserna, vilket gör att de upplever större möjlighet att påverka.

Både Jerkedal och Forsberg et al diskuterar vikten av att planera för utvärdering av
utbildning redan när den övriga planeringen sker, alltså när målen fastställs och
genomförandet planeras. Lundmark menar i det sammanhanget att om utvärderingen har
vägledande syfte, det vill säga om den är till för att främja deltagarnas utbyte under
pågående utbildning måste information hämtas in både före och under utbildningen
(2.4). Vi tror att Sydkraft har ett vägledande syfte eftersom utvärderingarna främst har
handlat om vad som fungerat bra respektive dåligt, snarare än till exempel vad
traineerna har lärt sig. De flesta deltagarna verkar nöjda med hur Sydkraft har frågat
efter, och tagit till sig informationen om deras behov, förväntningar och önskemål innan
traineeprogrammet började. Under programmets gång har utvärderingar skett
kontinuerligt, vilket har fungerat bra förutom att det framkommit önskemål om att det
skulle finnas någon typ av formell utvärdering så att även de personer som inte är så
aktiva vid de verbala utvärderingarna ska kunna komma till tals.

Våra förslag:
•  Öka traineernas påverkansmöjligheter på innehåll och upplägg av programmet.
•  Var mer flexibla gällande längden på de olika blocken för att anpassa dem bättre till

den tid som krävs för att färdigställa projekten.
•  Inför någon typ av skriftlig utvärdering efter varje block.
•  Uppmana traineerna redan från början att våga ta initiativ, komma med kritik,

förslag och önskemål.



36

Eftersom det är viktigt för deltagare i en utbildning att de upplever att de får gehör för
sina åsikter om den utbildning de deltager i bör Sydkraft i större utsträckning ta till sig
traineernas önskemål. Dock är det inte rimligt, varken ekonomiskt eller tidsmässigt, att
alla önskemål tillgodoses. Man kan därför från Sydkrafts sida fokusera på de önskemål
som är genomförbara, till exempel blockens flexibilitet.

Om tanken från Sydkrafts sida är att traineerna ska gå vidare och få strategiska
positioner inom koncernen bör traineerna vara personer som är utåtriktade och vågar ta
för sig och säga ifrån. Detta bör därför uppmuntras från Sydkrafts sida. Dock ska inte
allt enbart vara upp till traineen. Det kan till exempel finnas situationer då det är svårt
att säga ifrån och be om saker och därför fyller skriftliga utvärderingar en viktig
funktion. Problemet med dessa är att de kommer i efterhand när det kan vara för sent att
ändra något. Därför är det viktigt att handledaren och programsamordnaren
kontinuerligt är lyhörda och förhör sig om hur traineen har det och om allt fungerar bra.

5.4 Tillhörighet

Det framkommer tydligt i empirin att traineerna upplevde bristande känsla av
tillhörighet under sitt traineeår. Vi tror att handledarna har en viktig roll när det gäller
traineernas känsla av tillhörighet. Önskemål som framkom i empirin i relation till detta
är att handledaren bör se till att traineen får vara med på strategiska möten, se mer av
produktionen samt deltaga mer i den löpande verksamheten. I teorin har vi redogjort för
Lauvås/Handals åsikt att handledaren har stora möjligheter att hjälpa traineen att
socialiseras in i organisationen. Dessutom menar de att handledningen ska kopplas till
det vardagliga arbetet (2.6). Även Selander/Selander menar att handledaren ska hjälpa
traineen att få insyn i yrkets och yrkeskårens hemligheter och hjälpa till att skapa en
yrkesidentitet. De menar även  att den pedagogiska dimensionen av handledningen
innebär att finnas till hands och hjälpa adepten då denne ska tillämpa sina kunskaper i
verkliga praktiska situationer. En annan viktig aspekt som de tar upp är att adepten får
vara med och se hur handledaren själv samarbetar med andra yrkeskategorier, kanske i
team, och på detta sätt lär sig adepten hur företagskulturen är uppbyggd (2.6). Mycket
ansvar vilar alltså på handledaren. Som vi föreslagit i 5.1 anser vi därför att det skulle
vara av stor vikt om handledarna fick tydlig information om vad som förväntas av dem
samt vad som bör ingå i handledningen.

En annan orsak till att traineerna kände brist på tillhörighet anser vi vara att projekten i
vissa fall varit väldigt inåtriktade och specialiserade. Även här anser vi att handledaren i
samarbete med programsamordnaren har stora påverkansmöjligheter. Om man arbetar
för att erbjuda projekt av mer utåtriktad karaktär leder detta till att traineerna har lättare
att komma in i organisationen och känna sig mer delaktiga.

Förslaget på mer utåtriktade projekt leder oss in på ett tredje område inom vilket
förbättringar skulle kunna genomföras för att traineerna ska känna mer tillhörighet,
nämligen arbete i grupp (se även 5.1 för diskussion om utvecklingsaspekterna på arbete
i grupp). Som vi redogjort för i empirin, anser traineerna att en negativ aspekt på att
projekten ofta innebar ensamarbete var att de inte blev en del av verksamheten och att
de därmed inte kände sig lika delaktiga. Även känslan av att gå miste om den
samverkan och interaktion som kan finnas vid teamarbete eftersom man kände sig
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isolerad presenteras i empirin. Att arbete i grupp kan leda till en stark samarbetsanda
och ökad delaktighet har presenterats i teorin (2.5). Svedberg menar dock att det även är
viktigt att arbeta enskilt med vissa uppgifter och att detta bör kombineras med arbete i
grupp (2.5). Som vi föreslagit i 5.1 bör man därför från Sydkrafts sida fundera över om
det finns möjlighet att introducera teamarbete under traineeåret.

Vårt förslag:
•  Informera handledarna om vikten av att de hjälper traineerna att socialiseras in i

verksamheten samt ser till att de får vara med även i den strategiska verksamheten.
•  Arbeta för att erbjuda projekt som är av utåtriktad karaktär.
•  Fundera över att införa någon typ av teamarbete under traineeåret.

Ett tidigare förslag från vår sida var att handledaren skulle få information om vad som
förväntas av dem. En av handledarnas uppgifter bör vara att se till att traineen verkligen
socialiseras in i organisationen samt får deltaga även i den strategiska verksamheten.

För att traineerna ska känna större tillhörighet är det viktigt att projekten inte är helt
inåtriktade. Dock kan det finnas grund för att en trainee genomför ett visst projekt som
kan vara till stor nytta i det fortsatta yrkeslivet men som för stunden inte upplevs leda
till omvärldskontakter. För att traineen ska känna sig som en del av verksamheten bör i
alla fall några av projekten vara av mer utåtriktad karaktär och innebära stor kontakt
med omvärlden och den övriga verksamheten.

Som vi har betonat gällande individernas utveckling (5.2) kan det ge mycket att få
möjlighet att arbeta i grupp. Detta tror vi även skulle leda till ökad känsla av tillhörighet
för traineerna eftersom de då skulle känna sig mer som en del av den ordinarie
verksamheten.

5.5 Kvalitet

Som vi redovisat i empirin var flera av intervjupersonerna kritiska till projektens
kvalitet. Den främsta kritiken gällde att projekten höll ojämn och ibland alldeles för låg
kvalitet, att de var för inåtvända och att det ibland var svårt att förstå nyttan av att
projekten genomfördes. Enligt Moxnes lär en individ mer genom konkret handlande och
ju mer meningsfulla uppgifter individen får, ju mer lärs. Dessutom menar Ellström att
det är viktigt att uppgifterna innebär en utmaning för individen (2.2). Med grund i både
teorin och empirin anser vi därför att det är av största vikt att Sydkraft satsar mer på att
erbjuda projekt som känns meningsfulla för individerna och som upplevs ge både
individen och organisationen något.

En annan del av programmet som enligt intervjupersonerna brister i kvaliteten är
handledningen. De största problemen uppges vara brist på engagemang, intresse och tid.
Det som framförallt poängteras av Lauvås/Handal gällande handledningens kvalitet är
att handledarna bör vara mycket intresserade av andra människor och vilja bidra till
adepternas lärande och utveckling. De poängterar även vikten av att handledarna är
medvetna om att uppdraget kommer att kräva mycket tid och att de har möjlighet och
vilja att lägga ner den tid som krävs (2.6).
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När det gäller kvaliteten på koncerninformationen framkom det i den empiriska studien
att traineerna anser att informationen är viktig och nyttig men att den borde läggas upp
på ett annat sätt. Framförallt framkom önskemål om att upplägget på de olika
företagspresentationerna borde varieras eftersom de idag är upplagda på i stort sett
samma sätt – som ’overheadrace’. Enligt Lundmark ingår bland annat kunskap om
verksamhets- och affärsidén samt förmågan att arbeta utifrån en helhetssyn i det hon
benämner den strategiska kompetensen, vilket ger teorianknytning till värdet av att ha
koncerninformation. Hon menar också att lärande i utbildning och lärande av
erfarenheter kompletterar varandra (2.3). Detta ger stöd åt förslaget från
intervjupersonerna att koncerninformationen bör varieras mer och att en större del av
den bör vara upplagd som besök i verkligheten ute på företagen och med ett mer
praktiskt innehåll. Vi tror att företagsinformation ute på det aktuella företaget skulle
göra att traineerna tar till sig mer av informationen eftersom utbildningen blir mer
konkret och informell då de själva får se hur verksamheten på varje specifikt företag är
upplagd.

Våra förslag:
•  Erbjud projekt som håller hög kvalitet och som traineerna upplever att både de

själva och organisationen har behov av.
•  Utse handledare som är engagerade och beredda att lägga ner den tid som krävs för

uppdraget.
•  Skapa större kvalitet i koncerninformationen genom att ge den verklighets-

anknytning.

Problematiken med att erbjuda projekt med hög kvalitet är att projektförslagen ska
lämnas in lång tid i förväg, vilket kan leda till att de hinner bli inaktuella och därmed
upplevs som mindre meningsfulla för traineerna. Om det är möjligt anser vi därför att
projekten borde fastläggas i ett senare skede.

Som vi tidigare föreslagit bör handledarna få information om vad som förväntas av
dem. Vi menar att det inte räcker med information utan man bör även vara noga med
vilka handledare som utses för att få engagerade handledare som kan bidra till
traineernas utveckling. Vi anser att det skulle kunna vara en bra idé att engagera tidigare
traineer som handledare eftersom de känner till traineernas situation och vet vad som
förväntas av en handledare. Även här bör man dock vara noga med att utse personer
med ett verkligt intresse för uppgiften.

Vad gäller koncerninformationen menar vi att traineerna skulle få ut ännu mer av den
om den genomförs ute på respektive bolag. Då skulle informationen bli mer
verklighetsanknuten och traineerna skulle få en minnesbild att knyta an till, istället för
att som idag bli matade med information med liten variation.

5.6 Långsiktighet

I intervjuerna framkom stark kritik mot bristen på långsiktigt tänkande i
traineeprogrammet. Det som främst kritiserades var bristen på uppföljning av
programmet, vilket flertalet traineer var mycket missnöjda med och kände sig besvikna
över. Det fanns även åsikter om att det saknades en röd tråd mellan blocken och i
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programmet som helhet och det efterfrågades mer långsiktigt tänkande vad gäller de
utbildningar som traineerna får gå under programmet.

Enligt Moxnes är det viktigt för vuxna som deltar i utbildningssatsningar att veta vilken
målsättning som finns med utbildningen för att deras lärande ska bli så effektivt som
möjligt. Deltagare i utbildningar har även ett behov av att veta vilken praktiskt nytta en
utbildning har för dem och vilket resultat den kommer att leda till (2.2). Dessutom
menar både Moxnes och Schou att det är viktigt att deltagarna känner sig motiverade,
vilket de gör om utbildningen försöker tillgodose deras behov och önskemål så att det
blir en överensstämmelse mellan det deltagaren vill ha ut av en utbildning och det som
utbildningen erbjuder. Att en utbildning upplevs som nyttig och relevant för de syften
och mål som deltagaren har, har även betydelse för att utbildningen ska kännas
meningsfull och därmed leda till utveckling (2.2). Vi tror att anledningen till att
traineerna känner sig besvikna på bristen på långsiktighet i programmet är att
traineeprogrammets målsättning inte är tydlig för dem. Även om de flesta deltagarna sa
att de inte hade så konkreta förväntningar, menar vi att det ändå lyser igenom i
intervjuerna att de har förväntningar på att traineeprogrammet ska ge dem en unik
chans. De förväntar sig att först under ett år få möjlighet att skaffa sig breda kunskaper
om koncernen och etablera ett stort kontaktnät samt utvecklas i sin yrkesroll, för att
sedan efter programmets avslut, med traineeårets gedigna grund i bagaget, få möjlighet
till en karriär inom koncernen. Eftersom Sydkrafts målsättning inte är tydlig för
traineerna – flera personer diskuterade under intervjuerna vilket syfte Sydkraft
egentligen har med programmet, har de ibland svårt att se vilken nytta och relevans ett
visst projekt eller ett visst block har för dem. Traineerna går in med förväntningar på att
programmet ska leda till en karriärutveckling för dem, men upplever inte att Sydkraft
och programmet erbjuder det, vilket leder till besvikelse. Detta, i sin tur, leder till att
traineerna efterfrågar långsiktigt tänkande, vill veta vart det är tänkt att de är på väg
redan när programmet börjar samt menar att det är viktigt att programsamordnaren gör
ett medvetet val när hon placerar traineen på ett visst bolag.

Traineerna menar att Sydkraft under rekryteringen försöker tona ner deras förväntningar
genom att säga att det inte är tal om något chefsprogram. Kristina Svedberg säger
samtidigt att målsättningen dels är att marknadsföra Sydkraft mot unga akademiker,
dels att det finns en förhoppning om att traineerna ska utvecklas till chefer eller
projektledare med en bred blick för koncernen. Även i informationsmaterial från
Sydkraft står det att deltagaren ska kunna matcha sin kompetens och sina intressen mot
en befattning i koncernen.

Ett förslag från traineerna om hur långsiktigheten i programmet ska kunna främjas är
önskemålet om karriärplanering som en del av uppföljningen av programmet. De vill ha
bevakning och återkoppling från personalavdelningen om vilka möjligheter som finns i
koncernen och hur/var deras kompetens ska utnyttjas. Enligt Mangell är det viktigt att
karriärplanering och karriärutveckling är en naturlig del av en organisations strategiska
kompetensplanering. Genom att erbjuda möjligheter till karriärplanering och
karriärutveckling kan det vara möjligt att både tillgodose individernas behov och
önskemål samtidigt som verksamhetens behov tillgodoses. Med karriärplaneringen som
ett första steg kan nästa steg sedan bli kompetensutveckling (2.8). Både Lundmark och
Söderström diskuterar kompetens-/personalutveckling som utvecklar individens
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kunskap och förmåga för både nuvarande och framtida arbetsuppgifter (2.3). Mangell
menar att både karriärplanering och kompetensutveckling kan leda till karriärutveckling
för individen.

I intervjuerna framkom önskemål från traineerna om att ha en mentor som följer
traineen genom hela programmet och även efter avslutat program, vilken skulle fungera
som ett stöd och en rådgivare för dem. Mangell skriver att det i
karriärutvecklingsprocessen är viktigt att arbetsgivaren erbjuder karriärutvecklingsstöd,
till exempel i form av individuell karriärplanering där individen får möjlighet att
tillsammans med en annan person bolla idéer och tankar samt få stöd och råd (2.8). Att
vara stödjande och rådgivande för individens karriär och personliga utveckling menar
Lindgren är en mentors roll (2.7).

Våra förslag:
•  Ha ett tydligt syfte och en klar målsättning med programmet och informera

traineerna om detta.
•  Erbjud karriärutvecklingsstöd för traineerna både under och efter traineeåret.
•  Inför mentorskap som en del av programmet och karriärutvecklingsprocessen.

Genom att vara tydliga med vilket syfte som finns med traineeprogrammet menar vi att
det skulle bli lättare för Sydkraft att nå en överensstämmelse mellan vad deltagarna i
programmet förväntar sig och vad programmet faktiskt erbjuder dem. Om syftet endast
är att marknadsföra sig mot universitet/högskolor och locka akademiker som
förhoppningsvis väljer att stanna inom koncernen ett par år efter traineeåret, måste detta
vara tydligt för att deltagarna inte ska förvänta sig mer än vad som erbjuds.

Om Sydkraft däremot har som målsättning att traineerna ska kunna matcha sin
kompetens med en befattning i koncernen (vilket Sydkraft skriver i sin traineefolder)
och att de ska utvecklas till chefer och projektledare och därmed stanna och utvecklas
inom koncernen på lång sikt, menar vi att detta bör framgå tydligt. Dessutom anser vi
att programmet måste leva upp till de förväntningar som då kommer att skapas. Ett sätt
att leva upp till förväntningarna menar vi är att erbjuda karriärutvecklingsstöd, bland
annat genom mentorskap.

Mentorskap tror vi kan vara ett sätt att ge traineerna möjlighet till tankeutbyte, stöd och
rådgivning, vilket skulle vara till hjälp i deras karriärplanering. Genom att traineerna
erbjuds denna typ av karriärutvecklingsstöd får båda parterna vetskap om var traineerna
står och i vilken riktning de vill ta sig. Om detta jämkas samman med Sydkrafts behov
av kompetens och traineen får möjlighet till lämplig kompetensutveckling, det vill säga
som är individuellt inriktad, kan detta i sin tur leda till karriärutveckling för traineen.

Vi anser att Sydkraft bör erbjuda möjligheter till karriärplanering redan under
traineeprogrammets gång för att sedan låta processen fortsätta efter traineeårets slut.
Den brist på långsiktigt tänkande i traineeprogrammet som traineerna uttryckte missnöje
över menar vi skulle bli behjälpt av karriärplanering och karriärutveckling. Om Sydkraft
har en tydligare målsättning och låter karriärutvecklingsprocessen bli en naturlig del av
programmet tror vi att traineerna skulle uppleva att det finns en tanke för hur varje
trainee på lång sikt ska utvecklas inom koncernen. Det skulle dessutom bli tydligare för
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traineerna vilken nytta och relevans olika delar av programmet, som till exempel projekt
och utbildningar, har för deras utveckling inom koncernen eftersom dessa skulle ingå i
det långsiktiga tänkandet. Karriärutvecklingen skulle då inte bara knyta ihop hela
traineeprogrammet utan även bli en naturlig uppföljning av det.

6 Avslutande diskussion

Genom vad som framkommit i intervjuerna har vi fått ett positivt intryck av Sydkrafts
traineeprogram som har ett genomtänkt upplägg och varierat innehåll. Detta vill vi
gärna betona eftersom vi i uppsatsen främst har ägnat utrymme åt de områden som har
utvecklingspotential. Utifrån de sex övergripande områden som vi utgått ifrån i empirin
och analysen (traineeprogrammets starka sidor, utveckling, påverkansmöjlighet,
tillhörighet, kvalitet och långsiktighet) har vi presenterat mer konkreta aspekter av
programmet som kan förbättras och utvecklas. Några av dessa förbättringsaspekter
återkommer i relation till flera av de övergripande områdena. Till exempel visar vår
analys att handledningen spelar stor roll både för traineens personliga utveckling, känsla
av tillhörighet och den övergripande kvaliteten på programmet. Andra viktiga delar av
programmet som bör utvecklas är möjligheterna till teamarbete, projektens kvalitet samt
deltagarnas påverkansmöjlighet. En aspekt som måste byggas upp från grunden
eftersom den idag inte existerar i någon form, är karriärutveckling. Att vi betonar detta
beror på att en välfungerande karriärutvecklingsprocess skulle skapa den helhet i
programmet som saknas idag.

Utifrån vår teorigenomgång och vår analys har vi konstaterat att de fem områdena
påverkansmöjlighet, känsla av tillhörighet, kvalitet, utveckling och långsiktighet spelar
en viktig roll för individens utveckling. Vi menar därför att de utvecklingsmöjligheter vi
har redovisat är applicerbara inte bara på Sydkrafts traineeprogram utan även i mer
allmängiltig bemärkelse på andra traineeprogram och även till viss del på andra typer av
personalutvecklingsprojekt. Vi har även kommit fram till att bland annat välfungerande
handledning, möjligheter till teamarbete och projekt med hög kvalitet leder till att
individens behov av de fem ovanstående områdena blir tillgodosett, vilket i
förlängningen bidrar till att individens behov av mål, motivation, medbestämmande,
mening och möjligheter tillgodoses. Att dessa behov uppfylls är en förutsättning för
individens lärande och utveckling. Detta ger ännu starkare grund för att våra resultat är
generellt giltiga även för andra traineeprogram.

Olika företag har olika syften och mål med sina traineeprogram. Det skiftar från att vara
ett marknadsföringsinstrument mot universitet och högskolor för att locka akademiker
till sin organisation, till ett sätt att säkra företagets chefsförsörjning eller en kombination
av dessa syften. Vi tror att om nyutexaminerade akademiker ska lockas av, och vara
beredda att satsa det första året av sin yrkeskarriär på en traineeanställning (ofta till
lägre lön än för ett ’riktigt’ arbete) krävs det en hel del av programmet. Det räcker
troligen inte att programmet erbjuder en insikt i, och en väg in i organisationen och
verksamheten utan vi menar att ett traineeprogram, förutom detta, på olika sätt måste
erbjuda individen möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling samt ge
möjlighet till en långsiktig utveckling inom organisationen. Med grund i vår studie
anser vi att ett traineeprogram, för att individen ska uppleva värdet av att satsa på en
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traineeutbildning och för att företaget ska få utdelning i form av kompetenta
medarbetare som stannar i organisationen och bidrar till dess utveckling och framgång,
bör innehålla nedanstående aspekter.

Ett traineeprogram bör innehålla/erbjuda:
•  Väldefinierat syfte och mål.
•  Möjlighet för deltagarna att påverka både innehållet och upplägget av programmet.

Påverkansmöjligheterna bör tillgodoses både löpande genom att initiativ från
deltagarna uppmuntras samt genom formella utvärderingstillfällen.

•  En variation mellan praktiska moment och mer teoretiska inslag. De teoretiska
utbildningsinsatserna bör vara individuellt inriktade och fokusera på traineens
kommande yrkesroll.

•  Genomtänkta projekt med hög kvalitet och utåtriktad karaktär.
•  Möjlighet för traineerna att skaffa sig praktisk inblick i, och bred kunskap om

organisationen och verksamheten.
•  Möjlighet för deltagarna att skaffa sig ett brett kontaktnät framför allt inom, men

även utanför organisationen.
•  Möjlighet för deltagarna att arbeta i team och bli en del av det ordinarie arbetslaget.
•  Klara riktlinjer för vad handledningen ska innefatta och vad som krävs av

handledaren. Dessutom bör man välja handledare som har engagemang, tid och
intresse av att handleda.

•  Återkoppling från handledarna på traineernas arbete och prestationer.
•  Karriärutvecklingsstöd till traineerna.
•  Någon form av mentorskap, exempelvis kan varje deltagare tilldelas en mentor som

följer honom/henne genom hela programmet samt efter avslutat traineeår.
•  Ett långsiktigt tänkande som skapar helhet i programmet.
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Sydkrafts traineefolder, Trainees med energi för år 2050, 1997.

Elektronisk källa

Sydkrafts hemsida: www.sydkraft.se, 2001-04-22.

Muntliga källor

Intervju 2001-02-14 med Kristina Svedberg, samordnare för Sydkrafts traineeprogram.

Intervjuer 2001-03-09 - 2001-03-28 med medarbetare på Sydkraft som deltagit i
traineeprogrammet.



Bilaga 1

Lund den 14 februari 2001

Hej!

Vi heter Johanna Holmqvist och Jenny Rödseth och läser sista terminen på Personal- och
arbetslivsprogrammet vid Lunds universitet. Vi ska under våren skriva vår examensuppsats
inom området personalutveckling.

Då vi tog kontakt med Sydkraft fick vi en förfrågan om vi skulle kunna tänka oss att göra en
utvärdering av det traineeprogram som Du har deltagit i. Vi tyckte att detta lät väldigt
spännande och antog utmaningen.

Vår fråga till Dig är om Du har möjlighet att ställa upp på en intervju gällande Din syn på
programmet. Frågor som kommer att tas upp är bland annat hur Du tycker att programmet har
motsvarat Dina förväntningar, hur Du ser på programmets upplägg och innehåll osv. Givetvis
garanterar vi att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt.

För vår del skulle det passa bra att genomföra intervjun under vecka 10 eller 11. Vi vore
därför mycket tacksamma om Du kunde meddela till någon av nedanstående mailadresser
vilka tider som passar Dig. Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka 1-1½ timme.

Det är väldigt viktigt för vår undersökning att alla som blir tillfrågade ställer upp på en
intervju för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Vi hoppas att Du tycker att vår
undersökning är intressant och tar Dig tid att medverka.

Med vänliga hälsningar

johannaholmqvist@hotmail.com (Tel. 046-130550)
jenny.rodseth.331@student.lu.se (Tel. 046-188711)



Bilaga 2

Intervjufrågor till medarbetare som har genomgått traineeutbildningen på Sydkraft

Bakgrund

Vilken utbildning hade du när du började på traineeprogrammet?
Vilka övriga erfarenheter hade du?
Varför sökte du till traineeprogrammet?
Vilka förväntningar hade du? Vilka mål?
Vilken information om/bild av traineeprogrammet fick du innan du påbörjade programmet?
Vad tror du Sydkrafts mål/syfte med programmet är?
Hur uppfattade du informationen om mål och syfte innan programmet började?
I vilken utsträckning fick du möjlighet att beskriva vilka förväntningar/mål du hade innan du
började?
Hur upplevde du det?

Process

Arbetsrotation; Hur var programmet upplagt för dig? Hur upplevde du upplägget? Vilket
innehåll hade programmet?
Vilka fördelar resp. nackdelar ser du med upplägget med avseende på formen? Med avseende
på innehållet? Hur många block är lagom anser du?
Hur fungerade integrationen mellan blocken? Hur ser du på helheten i programmet?
Finns det något du anser att man borde ändra på? I såfall vad? På vilket sätt?

Handlingsutrymme; I vilken utsträckning hade du själv möjlighet att påverka vilka block du
skulle ta del av? Hur upplevde du din påverkansmöjlighet när du väl påbörjat arbetet i ett
block? Finns det några förbättringar som borde göras för att förbättra deltagarnas
påverkansmöjligheter?

Handledning; Hur utsågs dina handledare? Hur fungerade handledningen? Vad var positivt
resp. negativt? Hur mycket handledning fick du? Hur ofta hade du handledning? Hur
upplevde du dina handledares insatser? Vilka egenskaper anser du att en handledare bör ha?
Hur upplevde du kontakten med de programansvariga? Har du några förbättringsförslag?

Grupper; Under vilka former fick du arbeta i grupp under traineeåret? Vilka för- och
nackdelar såg du med detta? Är det något du skulle vilja ändra på?
Hur upplever du att du blivit bemött av dina kollegor som inte gått programmet?

Utbildning; Vilken typ av utbildning fick du under traineeprogrammet? I vilken utsträckning
upplevde du att du själv kunde styra valet av utbildning/kurser? Hur mycket utbildning? Hur
upplevde du de olika utbildningsinsatserna med avseende på form? Vilket innehåll hade
utbildningarna? Vad anser du om innehållet? Fick du komma till tals om vad du tyckte om
utbildningen? Vad skulle kunna förbättras inom detta område?

Information och studiebesök; Hur ser du på omfattningen av den information du fått under
året? Innehåll? Hur ser du på omfattningen av de studiebesök du gjort under året? Upplägg?
Vad skulle kunna förbättras?



Feedback/utvärdering; I vilken utsträckning anser du att du fick tillfälle att ge feedback på
programmet under ditt år? Helhetsutvärdering efter årets slut? Under vilka former skedde ev.
utvärdering? (Muntligt, skriftligt) Hur ofta skedde utvärderingar? Tycker du att detta var
tillräckligt?
Har du själv fått feedback på dina insatser under utbildningen? Vilken form av återkoppling
har du fått? Av vem? Hur anser du att återkopplingen skulle kunna förbättras?

Uppföljning; Hur upplever du  uppföljningen efter avslutat traineeår? Hur skulle detta kunna
utvecklas?

Förbättringar; Hur tycker du att programmet som helhet skulle kunna förbättras/förändras?

Utfall

Beskriv din utveckling under traineeåret. Tror du att du fortfarande utvecklas som ett resultat
av utbildningen? På vilket sätt?

Vad tycker du att du har lärt dig under året?
- Formellt
- Informellt

Vad är det viktigaste du lärt dig? Varför är det viktigt?

Om du har arbetat i grupp under traineeåret, vad anser du att du har lärt dig av detta?
Vad gör du idag? Tror du att du kommit dit utan traineeutbildningen? Varför?

Hur upplever du ditt handlingsutrymme idag? Har du möjlighet att använda dina kunskaper i
ditt arbete?

Effekter; Hur tror du att dina kunskaper/erfarenheter från traineeåret har påverkat din
omgivning på arbetsplatsen? (Kontaktnät, kunskapsspridning etc.)

Hur tror du att ditt sätt att arbeta är påverkat av traineeåret?

Tycker du att de förväntningar och mål du hade inför traineeutbildningen har uppfyllts?
- på vilket sätt?
eller
- varför inte?

Övrigt

Har du några övriga kommentarer?
Synpunkter?
Frågor?


